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D e zomer is voorbij, en hopenlijk heeft 
iedereen kunnen genieten van het WK voetbal 
ondanks de nederlaag in de finale. 
Na een goed uitgeruste vakantie is het weer tijd 
om zelf actief bezig te zijn. Begin augustus is de 
1-ste trainingsarbeid verricht door de selectie en 
na wat oefenpartijen en bekerwedstrijden kon het 
begin September dan voor het ‘echie’ starten. De 
lagere teams begonnen de competitie een week 
later en zijn inmiddels al 2 wedstrijden op weg in 
de competitie. De wedstrijden van het 1e elftal in 
de voorbereidingen waren niet echt om naar huis  
te schrijven. In de competitie is inmiddels 2½ 
wedstrijd gespeeld en met wisselende sucessen. 
De competitie is nog lang dus alle tijd om bij te 
schaven. Dennis en Bianca zullen hierover alles 
gaan berichten in GWVV langs de lijn. 
Het tweede heeft inmiddels een verloren en een 
gewonnen wedstrijd gespeeld deze jonge groep 
wordt dit seizoen geleid door een compleet 
nieuwe staf. Jongens succes! 
Het derde heeft alleen nog maar een beker-
wedstrijd en een oefenwedstrijd gespeeld en 
heeft beide partijen verloren. Wellicht kunnen ze 
in de competitie nog zorgen voor een verrassing. 
Deze groep heeft de laatste jaren nl. een 
behoorlijke verjongingskuur ondergaan en 
moeten in staat worden geacht om eens een keer 
uit de onderste regionen vandaan te komen. We 
wachten af. 
Het vierde elftal heeft o.a. door lichamelijke 
ongemakken noodzakeijk afscheid moeten 
nemen van enkele geroutineerde spelers 

Nieuws 

waarvan er een paar een behoorlijke staat van 
dienst hebben opgebouwd. Ondanks dit verlies 
hebben ze met enkele ’gastspelers’ de 2e plaats 
op het veteranentoernooi behaald. In de 
competitie doen ze het ook niet onverdienstelijk 
ze wonnen tot nu toe beide wedstrijden. 
De lagere teams worden nu op de Donderdag 
getraind door good old Frans van Hardeveld en 
hoe dit contract tot stand kwam leest u in deze 
Boogbal. De dames-zaal zijn gestopt, Simone zal 
schrijven over het hoe en waarom daarvan. 
De jeugd heeft ook alles op de rit en is begonnen 
aan de najaarscompetitie, Ellen zal in het jeugd-
nieuws alles over het reilen en zeilen daarvan uit 
de doeken doen. 
Verder gaan we dit seizoen de rubrieken 
OPVALLEND op de buitenham, de GWVV super 
elf, Onder Schot, Dorpsnieuws, Weet je nog van 
toen en de gebruikelijke elftalverhalen weer 
publiceren. En misschien leeft erbij de leden nog 
wel een idée om een nieuwe rubriek op te 
starten, we horen het graag.  
Ook het bestuur zal via bestuursaangelegen-
heden hun nieuws weer naar buiten brengen. In 
deze Boogbal vind je o.a. de uitnodiging voor de 
Algemene Ledenvergadering op 7 oktober a.s. en 
de notulen van vorig seizoen. 
Volgende maand zal de voetbalplaatjes actie 
gaan lopen, in deze Boogbal vind je hierover 
meer informatie.  
De adverteerders willen we bedanken voor de 
financiële injectie voor ons clubblad. Er zijn 
enkele adverteerders afgevallen maar hiervoor 
hebben we ook weer nieuwe voor teruggekregen. 
Zonder adverteerders was er geen Boogbal 
mogelijk. Wij doen er alles aan om het seizoen 
2010-2011 tot een succes te maken, hopenlijk 
doen de leden dit door voldoende copie in te 
leveren en door een goede sportieve prestaties 
op het veld neer te zetten 
Iedereen een fijn seizoen gewenst. 

De redactie   
 

In memoriam Frans Mulder 
O p 23 juni jl. is op 63-jarige leeftijd Frans 
Mulder jr. overleden.  
Frans heeft altijd een warm hart voor GWVV 
gehad en was dan ook al vanaf de oprichting lid 
van GWVV. Lange tijd heeft hij in het 1e team 
gespeeld als buitenspeler, daarna heeft Frans 
nog een aantal jaren in het veteranenelftal 
gespeeld waarbij hij samen met andere GWVV 
corryfeeën het balletje liet rondgaan  
Samen met zijn toenmalige echtgenote Diny 
heeft hij een tijd lang de accommodatie "De 
Buitenham" beheerd. Met de onderhoudsploeg 
zorgde hij er ook voor dat het op en rondom "De 
Buitenham" er allemaal prima bijlag. Ook voor 
ons clubblad heeft Frans regelmatig een artikel 
geschreven, vaak met humoristische ondertoon. 
Bij het 25-jarige jubileumnummer van de Boogbal 
schreef Frans het volgende: 
 
 “De Boogbal was vroeger ook heel netjes, want 
we hadden een heel nette redactie, die ook voor-
al heel goed oplette wat er werd afgedrukt. Als je 
bijvoorbeeld schreef; het hele zooitje stond met 
elkaar te lullen, dan werd dat; iedereen stond met 
elkaar te converseren. Dat doe je dus niet op een 
voetbalveld, dat doe je in de gemeenteraad en op 
een receptie. 
Ook missen veel mensen humor, als er bepaalde 

vergelijkingen worden gemaakt. Ik schreef eens 
“De achterhoede van het tweede is zo lek als het 
koffiezeef van Dien Aaldering”, daarmee 
aangevende dat het tweede er niets van bakte, 
en het bij Bertus en Dien altijd gastvrij en gezellig 
was. Mooi dat er toch iemand reageerde die het 
toch schande vond dat dat allemaal maar zo kon 
zomaar in de Boogbal. Dien heeft er overigens 
hartelijk om gelachen” 
 
Ook kon Frans leuke anekdotes schrijven over 
voetbal en alles wat er in Varsselder-Veldhunten 
zoal gebeurde. 
 
Nadat Frans uit Varsselder elders is gaan wonen 
zag je Frans zo af en toe nog op "De Buitenham", 
al was het maar even om te informeren hoe het 
met de club ging. Echter nadat bij Frans een 
ernstige ziekte werd geconstateerd werd het 
bezoek minder en moest hij uiteindelijk het leven 
los laten. 
 
Frans, bedankt voor je inzet voor GWVV. 
 
Wij wensen echtgenote Ingeborg, de jongens 
Jeroen en Ronald en hun gezinnen, moeder Alie 
en familie veel sterkte toe met dit grote verlies. 
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D e competitie is weer begonnen met een 
zware start in de 5e klasse C voor GWVV 1. 
Op zondag 5 september stond de eerste 
competitiewedstrijd op het programma, de 
uitwedstrijd tegen KSV in Vragender. Het was 
een redelijk gelijk opgaande wedstrijd al had  
GWVV de betere kansen. Varsselder opende de 
score door een goal van Ramiro. Het spel dat op 
en neer golfde leidde tot kansen aan beide 
zijden. Nog voor rust kwam de gelijkmaker voor 
KSV door fouten in de varsselderse verdediging. 
GWVV had de betere kansen voor rust maar ging 
helaas met een 1-1 gelijkspel naar de thee. 
Na de rust gingen beide ploegen op zoek naar 
hun 2e treffer en deze kwam ook voor varsselder 
op naam van Kees van de Pavert. Helaas was de 
blijdschap van korte duur want ook KSV scoorde 
hun 2e doelpunt. De wedstrijd kon beide kanten 
uitvallen door enkele kansen voor GWVV en een 
paar gevaarlijk cornerballen van KSV. GWVV 
scoorde nog wel maar deze goal werd onterecht 
afgekeurd voor buitenspel. Zo eindigde de eerste 
competitiewedstrijd in een 2-2 gelijkspel. 
Misschien had Varsselder hier meer verdiend in 
Vagender…. 
 
De 2e wedstrijd zou een zware worden, 
tegenstander KSH uit Harreveld. De wedstrijd 
was net als het weer… slecht… De eerste 20 
minuten was er nog niet veel aan de hand maar 
na de 0-1 vielen al snel de 0-2 en 0-3 voor KSH. 
Teveel fouten van Varsselder die door een goed 
voetballend Harreveld afgestraft werden. We 
kregen wel enkele kansen maar we waren niet 
scherp genoeg om tot scoren te komen. Ook de 
2e helft was voor KSH dat nog 3x scoorde. 
Eindstand 0-6 die behoorlijk hard aankomt maar 
het verschil was gewoon te groot met een GWVV 
dat niet geheel in vorm is tegen een goed 
spelend KSH. Van deze wedstrijden moeten we 
gewoon leren…  
 
Na 0-6 tegen KSH wilden we een goede wedstrijd 
neerzetten en eens 3 punten pakken. Dit zou 
moeten gebeuren tegen Zelhem. Deze 
thuiswedstrijd moest gewoon gewonnen worden 
om onderin weg te komen. In het begin van de 1e 
helft kregen we een aantal kleine kansen maar 
ook kwamen we zelf een aantal keren goed weg 
omdat Zelhem niet scherp genoeg was in de 

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

Een zware competitiestart 

afwerking en we ook verdedigend niet helemaal 
goed stonden… Het breekpunt was de rode kaart 
voor een Zelhem speler die natrapte. Toen 
begonnen we pas te voetballen en kregen we 
natuurlijk ook meer ruimte. Al snel stond het 3-0 
na goals van Ramiro, Jasper en Maik. Even voor 
rust werd er een zware overtreding gemaakt op 
Ramiro waarop nogal fel gereageerd werd door 
de GWVV staf. De overtreding werd slechts 
bestraft met geel. De scheidsrechter die 
waarschijnlijk de emotie van het voetbal niet 
begrijpt, trekt rood voor de GWVV trainer en 
staakt de wedstrijd waar eigenlijk niet veel aan de 
hand was. Beide partijen wilden verder spelen 
maar de scheidsrechter wilde hier geen gehoor 
aan geven. We hadden deze wedstrijd graag 
uitgespeeld en de eerste overwinning behaald 
maar helaas.  
 
De komende wedstrijd spelen we in Bredevoort, 
weer een zware wedstrijd tegen een ploeg die 

bovenin mee zal doen om de 
prijzen… 
 
GWVV langs de lijn… 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
26 september Bredevoort 1 - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 
3 oktober   GWVV 1   - AD’69 1  aanvang 14:30 uur 
10 oktober  Mariënveld 1  - GWVV 1  aanvang 14:00 uur 
17 oktober  GWVV 1   - SVGG 1  aanvang 14:30 uur
  

 (Zie ook op ATV teletekstpagina 674) 
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PUPIL 
VAN  
DE WEEK 

Koen  
Offenberg  
In de wedstrijd 
GWVV 1 - 
Zelhem 1 

Hallo, 
 
Ik ben Koen Offenberg  ik speel bij de F1, ik was 
pupil van de week tegen Zelhem. Eerst werd mij 
verteld, wat ik allemaal  moest doen. Toen moest 
ik de kleren aan en toen ging ik overspelen en 
trucjes doen. Toen moest ik naar binnen, daar 
gingen ze zich klaar maken voor de wedstijd. 
Toen gingen we het veld op rennen tot de 
middenstreep en toen ging de aanvoerder met 
mij de aftrap doen en toen ging ik dribbelen 
tussen de tegenpartij en toen heb ik een goal 
gemaakt. Daarna ging ik bij de reserve spelers 
zitten. Ik hoop later net zo goed te worden als het 
eerste. 
Ik heb even gekeken en daarna ben ik zelf gaan 
voetballen en toen ik terug kwam was het 3-0, 
maar toen werd de wedstrijd gestaakt, ik vond 
het niet leuk. Maar ik heb toch samen met papa 
en mama en Linde een leuke middag gehad. 
 
Dag Koen  

PUPIL 
VAN  
DE WEEK 

Thijs  
Hegman 

In de wedstrijd 
GWVV 1 - KSH 1 

 
Naam pupil: Thijs Hegman 
Leeftijd pupil: 8 jaar 
Op welke plaats voetbal je het liefst? 
Middenveld 
Wat vond je van de wedstrijd van vandaag? 
Jammer dat ze verloren hebben 0-6 maar toch 
een leuke wedstrijd. 
Was je zenuwachtig? Ja, maar een klein beetje. 
Wie vond je de beste voetballer? Jasper 
Engelen. 
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV 
spelen? Ja, heel graag. 
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn , 
en wat vond je het leukst? Bij de spelers zitten 
en ik kreeg een mooie bal met handtekeningen. 
Namen ouders: Frank en Dorien Hegman 
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie 
nog suggesties of verbeterpunten? 
Wij vonden het erg leuk om te zien hoe Thijs als 
pupil v.d. week genoot van de wedstrijd. We 
werden door Eugene gezellig ontvangen met een 
kop koffie en voor Thijs een glas cola, waardoor 
hij het al snel minder spannend vond. Hij vond 
het leuk om tussen de spelers  v.h. eerste elftal te 
zitten. Bedankt voor deze middag,  
 
groeten Frank, Dorien en Thijs Hegman. 
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A L G E M E N E  L E D E N  V E R G A D E R I N G  
5 november 2009 j.l. 

OPENING 
• De voorzitter heet iedereen welkom. 
• Aanwezig: 54 leden + 6 bestuursleden. 
• Afgemeld: Hans Bruins, Carlo Molenaar, Ton v. 

Gelder, Theo v. Niersen, Harm te Kaat, Marcel 
v/d Pavert, Jules v/d Pavert en Ellen Rots. 

 
MEDEDELINGEN 
• Arnold Versleyen is afwezig i.v.m. ziekte. 

Namens GWVV is hem een bloemetje aange-
boden. 

• Van bepaalde soorten snoepgoed en chips 
wordt de prijs verhoogd, nl. naar € 0,60. 

• Het verzoek van het bestuur is dat iedereen 
zich houdt aan het rookverbod! Het mag 
gewoon niet! 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
• Geen. 
 
NOTULEN ALV 2008 
• De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter 

en de secretaris zetten hun handtekening. 
 
JEUGDCOMMISSIE 
• Ferdie v/d Pavert doet het woord. 
• Namens het hele jeugdbestuur mag ik zeggen 

dat ik trots ben op onze jeugdafdeling, op de 
barbezetting, leiders, trainers etc. 

• Verzoek aan spelers van het 1e om erover na te 
denken om iets te gaan doen bij de jeugd. In 
het verleden is gebleken dat dit een leuke 
wisselwerking gaf tussen jeugd en het 1e elftal. 

• Mooi om te zien dat er jonge/oud jeugdspelers 
bij de senioren meedoen. 

• Applaus van alle aanwezige leden. 
• Het bestuur sluit zich aan bij bovenstaande 

woorden. 
 
TECHNISCHE COMMISSIE 
• Koen Nieuwenhuis doet dit jaar voor het eerst 

het woord. 
• We zitten eindelijk ruim in de spelers! 
• Over de trainers valt nog weinig te melden. De 

TC is blij dat Ton v. Gelder weer terug is. 
• Het 3e en 4e doen het naar behoren. 
• Het 2e doet het met veel A-junioren erbij goed. 
• We blijven nog op zoek naar een leider als 

ondersteuning voor Victor. 
• Het 1e heeft een periode binnen, maar ze gaan 

voor het kampioenschap. We zijn blij met Paul 
Straub als verzorger. 

• Applaus van alle aanwezige leden. 

Geachte leden, 
 
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING.           
 
Deze zal worden gehouden in het G.W.V.V.-clubhuis op 
 
               Donderdag 7 oktober 2010 om 20.45 uur. 
 
De agenda voor deze avond is als volgt: 
 
  1) Opening en mededelingen door de voorzitter 
  2) ingekomen stukken 
  3) Notulen algemene jaarvergadering d.d. 5-11-2010  
  4) Jeugdcommissie 
  5) Technische commissie 
   6) Plannen Gemeente 
 
     PAUZE 
 
  7) Verslag penningmeester 
  8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie.  
  9) Begroting 2010/2011 
  10) Aftredend: Wim Pruyn                        (herkiesbaar). 
                                 
 Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering gemeld worden bij het bestuur. 
 
11) Rondvraag 
12) Sluiting 
 
Tot ziens op 7 oktober a.s. - wij hopen u allen te mogen verwelkomen. 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur 



Boogbal nr. 1 pagina 6 

BOOGBAL SEIZOEN 2010 - 2011 

 
PLANNEN GEMEENTE 
• Status: de projectgroep en de Gemeente zitten 

op één lijn. In principe kan er gebouwd worden. 
Wel moeten er nog afspraken worden gemaakt 
over de geldstromen en het nieuw te vormen 
bestuur voor het gemeenschapshuis. De 
aankoop van een stuk grond voor de 
toegangsweg loopt nog. Het zit dus nu nog vast 
op praktische redenen. 

• Vraag Gert Ketelaar: Hoe zit het met 
kunstgras? Antwoord: Het hangt samen met het 
dorpshuis. Financiering en positionering is 
afhankelijk van  de definitieve realisatie van het 
gemeenschapshuis en de bereikbaarheid. 

• Vraag Freek v. Arragon: Als het allemaal lukt, 
wanneer start dan de bouw? Antwoord: 2010 is 
nog steeds reëel, maar er moet wel gebouwd 
worden in de tijd dat wij er geen last van 
hebben. Er moet dus zo min mogelijk overlast 
zijn voor GWVV. 

• Als er een herinrichting van het sportcomplex 
komt, moet er door de leden weer gestemd 
worden. 

• Vraag Gert Ketelaar: Als de aankoop van het 
stuk grond niet lukt, betekent dit dan dat er 
geen dorpshuis komt? Antwoord: Nee, er zijn 
alternatieven, maar dan duurt het langer. 

• Vraag Gert Ketelaar: Kunstgras is toch door de 
gemeente beloofd? Antwoord: dat klopt. Enkele 
jaren geleden is door een wethouder toegezegd 
dat GWVV de pilot zou zijn binnen de 
gemeente als het gaat om kunstgras. Intussen 
is deze wethouder door de raad gecorrigeerd. 
Het is een politieke discussie. Als het Gemeen-
schapshuis er komt, is de kans op kunstgras 
groot. Als er geen gemeenschapshuis, is de 
kans op een kunstgras kleiner. 

 
PAUZE 
 
• De voorzitter vraagt om applaus voor het 

barpersoneel. 
• Hulp achter de bar is altijd welkom! Dit is een 

herhaalde oproep. Men moet zich realiseren dat 
de druk op de huidige barploeg groot is. Vooral 
als we steeds meer activiteiten willen ont-
plooien. Bij een onderbezetting van het bar-
personeel zal dit in de toekomst ten koste gaan 
van de services en mogelijk van de openings-
tijden van de kantine. 

 
VERSLAG PENNINGMEESTER 
• Het jaar is afgesloten met een positief saldo. 
• De omzet is hoger, ondanks het rookverbod. Dit 

komt o.a. door het Jan Riekentoernooi, de 
resultaten van het 1e (nacompetitie) en de 
noaproatuurtjes. 

• De huur van de accommodatie is hoger, maar 
de subsidie is ook hoger. Per saldo maakt dit 
dus niets uit. 

• Bestuurs/kaderkosten zijn hoger door kosten 
van de nacompetitie, jubileumspeldjes en 
stemronde dorpshuis (enveloppen en 
postzegels). 

• De rente was hoger. 
 
 

KASCOMMISSIE 
• Jeroen Aalders was er i.p.v. Bianca Aalders – v. 

Wessel. Hij doet het woord: alles was goed! 
• Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun 

controle. 
• Vaststellen kascommissie: Bianca Aalders – v. 

Wessel is aftredend. Rob v/d Pavert meldt zich 
aan. De nieuwe kascommissie bestaat nu uit: 
Carlo Molenaar en Rob v/d Pavert. 

 
BEGROTING 2009/2010 
• De meeste posten blijven op hetzelfde niveau. 
• De rente zal volgend jaar lager zijn i.v.m. de 

financiële crisis. 
• De bestuurs-en kaderkosten zijn lager begroot. 
• De voorzitter bedankt Nico voor zijn werk. 
 
BESTUURSVERKIEZING 
• Aftredend en herkiesbaar zijn: Nico Immink en 

Saskia v/d Pavert. 
• Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, wat 

betekent dat Nico en Saskia herkozen worden. 
 
RONDVRAAG 
• Freek v. Arragon: Via Koen Nieuwenhuis heb ik 

al nagevraagd of het mogelijk is om een 
flatscreen met eredivisie live in de kantine te 
krijgen. Antwoord: Wim Pruyn is er mee bezig 
om dit te regelen via een reclamebureau. Er 
wordt dus aan gewerkt. 

• Sjal v/d Pavert: Ik had een mail gestuurd over 
voetballen in het geel/wit. Antwoord: Deze 
mogelijkheid is in het bestuur al eens geopperd. 
Dit is echter lastiger dan het lijkt door allerlei 
reglementaire problemen bij de KNVB en de 
hoge financiële kosten.,omdat alle teams weer 
in het nieuw moeten worden gestoken. We 
zullen het er in het bestuur over hebben. 

 
SLUITING 
• De voorzitter bedankt het jeugdbestuur en 

medebestuursleden voor de prettige 
samenwerking. 

• Iedereen bedankt voor de komst. 
 
Gendringen, november 2009 
 
 
W. Pruyn,   S. van de Pavert-Hebinck,  
voorzitter           secretaris 

(vervolg notulen  
jaarvergadering 2009) 
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N a een lange zoektocht voor een goede 
trainer voor GWVV 3 & 4 heeft het wachten 
zich geloond.  
Op het terras van Grandcafé de Bank in 
Doetinchem heeft zich het juiste vonnis 
voltrokken. Op onverklaarbare wijze kwamen, in 
die week waarin de beslissing zou vallen, te pas 
en te onpas de heren Guus Hiddink en zijn zoon 
binnen. Rond kijkend naar zijn afspraak die hij 
had m.b.t het trainerswerk bij GWVV. Het was 
natuurlijk niet makkelijk voor de TC om, na de 
geweldige prestaties die wijlen Ton van Gelder 
had neergezet, een nieuwe te kiezen. 
 

 
Die zelfde middag 
kwam ook de heer 
Hans Kraay Jr. 
binnen, echter was 
hij een uur te vroeg. 
Dat deed de heer 
Hiddink besluiten 
om zich even terug 
te trekken in de 
kelderzaal omdat hij 
niet gezien wilde 
worden.  
 
Na wat gesprekken 
gevoerd te hebben 
met hen zonder dat 
ze dat wisten van 
elkaar namen we 

even rust. En ja daar kwam de heer A van 
Weelde nog even aanschuiven op het terras. We 
vroeg nog even naar advies echter de keuze 
werd er niet makkelijker op. Ook oud speler van 
de Graafschap Gerry Vreeman hebben we nog 
even om raad gevraagd. Om mensen te 
beoordelen op dingen als vakkennis, voetbal 
inzicht, pedagogiek, PR, omgang met spelers 
boven de 50, natuur gras, reis geld en het bier 

drinken na de wedstrijd is er wel kennis nodig Dit 
alles werd zorgvuldig in het licht gehouden.   
 
Maar als donderslag bij heldere hemel kwam 
daar de heer en mevrouw van Hardeveld aan 
gewandeld.  Alle dingen die er genoemd waren 
pasten precies bij ons profiel. Deze heer had 
alles in zich. Het was in ieder geval geen 
onbekende voor ons en in de regio. De dingen 
die bij de heren Hiddink en Kraay dubieus waren 
viel bij de heer Hardeveld weg.  Na wat koppen 
koffie (s’avonds moesten we nog trainen) en wat 
contractuele verplichtingen hebben we direct een 
akkoord gemaakt.   
 
We hebben de heren Kraay en Hiddink bedankt 
voor de komst en hen verteld dat de keuze niet 
op hen was gevallen. Ze wilde nog wel weten 
waarom en wie het wel was geworden maar 
daarop hebben we geantwoord Iemand die weet 
waar Abraham de mosterd haalt. Ze zeiden 
tegelijker tijd “O Frans van Hardeveld” Ze 
feliciteerden ons en gingen direct weg naar een 
volgende solicitatie waar ze wel een kans 
maakte.   
 
We heten de heer Frans van Hardeveld van harte 
welkom binnen  GWVV met een speciaal welkom 
van GWVV 3 & 4. 
 
Wat mij wel opviel, en misschien moeten we de 
bonussen maar intrekken, want na 3 a 4 
trainingen is de familie Hardeveld op vakantie 
gegaan. Op zich niet erg maar wel vreemd. Ik ga 
er van uit dat de heren Hiddink en Kraay dat dan 
ook doen.  
 
 In ieder geval veel plezier gewenst binnen 
GWVV en laten we het leuk houden. 
 
M vr gr Trainers Scout 

Trainers lopen zich de zolen uit de schoenen. 
GWVV 3 & 4 liggen in de markt bij de top trainers !!!!!! 

BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘10-’11 

Ook dit seizoen is er wederom 
een ballen sponsoring 
gehouden.  
Voor de volgende thuis-
wedstrijden van GWVV 1 werden/
worden de ballen gesponsord 
door: 
 

12-9-2010 wedstrijd tegen KSH 1 
Sponsor Arno en Manon 
19-9-2010 wedstrijd tegen Zelhem 1 
Sponsor gemeente Oude IJsselstreek 
 
Hebt u ook interesse om een bal 
te sponsoren in het seizoen 
2010-2011 neem dan contact op 
met èèn van de bestuursleden.  

Wij bedanken alle balsponsoren  
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand september zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, de 1e wedstrijd van 
het eerste elftal in de 5e klasse, Frans van 
Hardeveld die eerst een maand proeftijd neemt 
en begonnen is aan de trainingen bij de lagere 
teams, het vierde elftal die de 1e prijs al binnen 
heeft door 2e te worden op het veteranentoernooi 
in Etten, Frank Heutinck die aanvankelijk stopte 
maar die zich spontaan aanmeldde als vlaggenist 
bij het tweede, de switch van Marco Jansen als 
leider van het 3e naar het 2e, de terugkeer van 
Ramiro bij GWVV, de gestaakte wedstrijd van 
ons 1-ste elftal, echter er kan er maar één 
uitverkozen worden en dat was in de maand 
september…..……… Peter Roes die naast zijn 
jeugd-bestuurschap nu het 2e elftal onder zijn 
hoede neemt. 
 
In deze rubriek vragen we o.a. aan Peter wat 
hem ertoe bewogen heeft om deze taak op zich 
te nemen .  
 
Hallo Peter, 
 
Velen kennen je reeds binnen GWVV, toch willen 
we je vragen om je even voor te stellen aan de 
mensen die je niet zo goed kennen. Wat doe je, 
waar woon je enz.? 
 
Ik ben Peter Roes, 44 jaar, getrouwd met Ingrid 
en we hebben 2 dochters van negen, Evi en Noa. 
Vanaf mijn zesde jaar ben ik in Varsselder komen 
wonen en vanaf 1989 wonen we in Ulft. 
Heb altijd in de bouw gewerkt maar vanaf 
november 2008 ben ik als techniek coördinator 
instructeur begonnen bij het Almende College in 
Ulft. Hier geef ik techniek lessen aan kinderen uit 
groep 7 en 8  van  27 
basisscholen uit de omgeving. 
 
Je hebt jaren bij GWVV 
gevoetbald, hoelang was dat en 
waarom ben je het met het 
actieve voetballen gestopt? 
 
Ik heb vanaf dat ik in 
Varsselder ben komen wonen 
gevoetbald bij GWVV. Daar 
heb ik de hele jeugd 
doorgelopen en vanaf mijn 
zeventiende speelde ik 
afwisselend in het 1e of 2e. 
Na al enkele jaren last te 
hebben gehad van mijn 
achillespezen ben ik op 37-
jarige leeftijd op advies van de 
sportarts gestopt met 
voetballen.  
 
Alhoewel je toch al behoorlijk 
lang weg bent uit Varsselder-

Veldhunten ben je GWVV altijd trouw gebleven, 
heb je nooit de neiging gehad om je bij de rood-
gele buren aan te melden? 
 
Nee dit is nooit in mij opgekomen. GWVV is me 
als vereniging altijd blijven trekken. Dit omdat 
voor mijn gevoel het een club is waar alles goed 
in elkaar zit en waar ook de gezelligheid na een 
wedstrijd aanwezig is.   
Wel ben ik sinds het seizoen 2009-2010 op de 
velden van SDOUC aanwezig. Dit alleen omdat 
Evi en Noa hier voetballen en ik als jeugdtrainer/
leider bij hun elftal betrokken ben. 
 
Nu heb je dan de trainerstaken op je genomen 
voor het 2e elftal, heb je al meer ervaring in het 
trainersvak en wat heeft je ertoe bewogen om dit 
te gaan doen? 
 
De enige ervaring die ik heb met het trainen is 
dat ik jarenlang jeugdtrainer/leider bij GWVV ben 
geweest. 
Nadat ik was gestopt met het actief voetballen 
ben ik in het jeugdbestuur gekomen. Hier regel ik 
onder andere de bezetting voor de kantine op 
zaterdagmorgen bij de jeugd. Zo bleef ik toch 
betrokken bij GWVV. In mijn vrije tijd ben ik toen 
op zondagmorgen (als de tijd het toeliet ook op 
woensdagavond) gaan wielrennen. Dat was ook 
de reden dat ik in het verleden nee heb gezegd 
toen ik  werd benaderd om het tweede te gaan 
trainen. Nadat Evi en Noa bij SDOUC gingen 
voetballen en ik op zaterdagmorgen als leider 
meeging kon ik zelf niet meer in de kantine staan. 
Hierdoor raakte ik eigenlijk steeds minder betrok-
ken bij GWVV, wat ik erg jammer vond. Toen ik 
dan ook net voor de winterstop door Eugène 
Lucassen werd benaderd als trainer/coach voor 
het tweede ben ik hier serieus over na gaan 
denken. Ik ben een aantal keren wezen kijken en 
zag een leuke mix van jong en oud waar ik wel 

Peter met ‘zijn’ 2e elftal van GWVV 
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mee aan de slag wilde. Na de voor- en nadelen 
te hebben afgewogen heb ik toen besloten om 
trainer/coach van het tweede te worden. Het 
voetbal is me altijd blijven trekken maar ook de 
gezelligheid na een training of wedstrijd vind ik 
belangrijk.  
 
Nooit het idee gehad om de kicks weer aan te 
trekken en het op een lager niveau te proberen? 
 
Nee eigenlijk niet. Natuurlijk heb ik wel eens 
heimwee gehad naar het voetbal maar als ik dan 
even een partijtje voetbal met de kinderen op 
straat speelde dan had ik vervolgens weer twee 
dagen last van mijn achillespezen en wist dan 
meteen weer waarom ik gestopt was. 
 
Hoe bevalt het je tot nu toe in je nieuwe functie? 
 
Tot nu toe bevalt het me prima. De groep is super 
enthousiast en leergierig, dus fijn om mee te 
werken. Ook met onze nieuwe leider Marco 
Jansen en grensrechter Frank Heutinck is het fijn 
samenwerken. Alle randzaken worden perfect 
geregeld door Marco. Frank staat buiten het 
vlaggen om op donderdagavond tijdens de 
training onder de lat. De samenwerking met Ruud 
en Freek verloopt ook goed. Als nieuwkomer in 
het trainersvak is het toch fijn om deze mensen 
dicht bij je te hebben en als het nodig is een 
beroep op ze te doen. 
  
Zo te horen ben je dus een ‘ouwe’ rot in het vak. 
Als je jezelf mocht omschrijven qua trainer/coach 
waar liggen voor jou dan op trainingstechniek en 
tijdens de wedstrijd de speerpunten.? 
 
Wat ik heel erg belangrijk vind is dat er met 
plezier en beleving word getraind en gespeeld, 
als je geen beleving hebt haal je niet het 
maximale uit je zelf. Ook vind ik het belangrijk dat 
afspraken worden nagekomen zowel op als 
buiten het veld. Denk bv. aan dat iedereen in het 
veld weet wat hij moet doen en wat er van hem 
verwacht wordt, maar ook aan op tijd komen en 
afmelden voor een training of wedstrijd. 
 
GWVV 2 een leuke jonge groep met enkele 
routiniers daaromheen, welk doel heb je voor 
ogen dit seizoen? 
 
Ik hoop dat de jonge jongens in ons elftal 
doorgroeien en beter worden en hierin binnen en 
buiten het veld gestuurd worden door de “oudere” 
spelers, zodat we er een mooi seizoen van gaan 
maken en ook het gat tussen het eerste en 
tweede elftal steeds kleiner wordt. 
 

Je zit ook nog in het jeugdbestuur wat zijn voor 
jou daarin de taken? 
 
Omdat ik tegenwoordig met onze kinderen 
geregeld bij SDOUC op de velden ben en het 
tweede ben gaan trainen ben ik met het 
jeugdbestuur aan het afbouwen en zal hier aan 
het eind van het seizoen ook mee stoppen. 
Op dit moment is een van mijn taken om de 
kantinebezetting te regelen en dit geeft op dit 
moment weinig problemen dankzij de inzet van 
Kitty,Christel,Ference Isabel en het bijspringen 
van Bennie en Carla als dit nodig is. Ook 
vergaderingen bijwonen van het jeugdbestuur 
hoort hier bij mijn taken maar omdat ik veel 
jeugdleden eigenlijk niet meer zo goed ken is het 
soms wel eens lastig om hier over mee te praten, 
anderzijds heb je dan ook een andere kijk op 
situaties en kan dit soms ook juist positief zijn. 
 
Waar kun jij je enorm aan ergeren op het 
voetbalveld? 
 
Waar ik mij enorm aan kan ergeren op het 
voetbalveld zijn mensen die overal over lopen te 
klagen en als je ze vraagt om eens een keer iets 
te doen voor de club dan nooit geen tijd hebben. 
Verder erger ik me niet zo veel op het voetbalveld 
maar geniet ik meestal. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan voor jou zijn? 
 
Dat we een sportief en gezond seizoen zonder 
ernstige blessures te gemoed mogen gaan en 
aan het eind van het seizoen met het tweede 
elftal en als club op een mooi seizoen terug 
kunnen kijken 
  
Peter wil je nog terugkomen op èèn van 
bovenstaande vragen of wil je nog wat anders 
kwijt of denk je waarom hebben ze dat juist niet 
gevraagd, dan stellen we je nu daarvoor in de 
gelegenheid. 
 
Nee ergens op terug komen niet, wel hoop ik, dat 
ik als trainer een net zo leuke tijd bij GWVV te 
gemoed ga dan ik als voetballer heb gehad. Dan 
denk ik n.l. aan Kampioenschappen met het 1ste 
en 2de elftal en  het winnen van het 
grenslandtoernooi in Anholt. Ook denk ik aan de 
leuke dingen, maar ook de minder leuke dingen, 
buiten het voetbal om die je als club of elftal dan 
met elkaar deelt. 
 
Peter bedankt voor je medewerking aan deze 
rubriek, we wensen je heel plezier en veel succes 
samen met het gehele 2e elftal.  

De redactie 
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FOTO’s spelerspassen en voetbalplaatjes 
D e afgelopen maanden zijn er heel wat 
foto’s gemaakt door onze hoffotograaf Nico. 
Alle spelers en alle elftallen van GWVV zijn op de 
foto gezet. Het maken van de foto’s had een 
tweeledig doel. Als eerste voor de spelerspassen 
die er volgend jaar weer aan staat te komen. 
Hiervoor moeten we nl. van alle spelers vanaf de 
D-pupillen tot aan de senioren foto’s in gaan 
leveren. Het is nl. alweer vijf jaar geleden dat de 
spelerspas opnieuw geintroduceerd werd. De 
KNVB schrijft voor dat er om de vijf jaar weer een 
nieuwe spelerspas moet komen ivm de verjaring 
van de foto. Eind dit seizoen is dat zover. 
Overigens heeft de KNVB na dit tijdstip het 
reglement voor het aanleveren van foto’s voor de 
spelerspassen versoepeld. Dan geld voor de 
senioren een cyclus van 10 jaar en voor de 
jeugdelftallen een cyclus van 5 jaar. 
 
Als tweede doel heeft het maken van de 
portretten en de elftalfoto’s te maken gehad met 
de C1000 voetbalplaatjes actie die in oktober 
begint. 
Na de vele spaaracties bij het WK heeft de 
C1000 ons gevraagd of we hieraan mee wilden 
doen. Samen met SDOUC, Ulftse Boys, NVC en 
SVGG doen wij hier aan mee. Een eenmalige 
actie waarbij iedereen a.d.h.v. een kleur, bepaald 
voor welke club hij de voetbalplaatjes wil sparen. 
Een leuk collectes item en tevens een leuke 

• Gratis voetbalplaatjes bij elke 10 euro aan 
boodschappen (+/- 5 plaatjes per zakje)  

• 2 Fotoalbums met plaatjes van 5 clubs 
(Ulftse Boys – SDOUC  Varsselder – 
Netterden - Megchelen)  

• Klant kiest d.m.v. kleur voor welk album hij 
wil sparen (er komen 2 boeken: Ulftse Boys 
en SDOUC en in het andere boek: 
Varsselder – Netterden - Megchelen)  

• Alle elftallen en spelers staan op de foto  
• Looptijd actie: week 42 (herfstvakantie) t/m 

wk 51 kerst 2010 (18 oktober t/m 24 
december) er is dus voldoende tijd om de 
spelers bij elkaar te sparen  

• Het fotoalbum is bij C1000 Freriks te koop  
• Er vindt een ruilmiddag begin december 

plaats (nadere info volgt nog)  
• Eventuele posters van spelers zijn 

individueel te koop bij C1000 Freriks 

herinnering voor later. 
Hieronder geven we een korte uitleg over de 
actie.  
Iedereen veel succes gewenst met de spaaractie! 
 

Groeten Nico en Nico 

H et heeft niet lang mogen duren: 
dameszaalvoetbal bij GWVV. 
In de loop van vorig seizoen werd 
langzamerhand duidelijk dat een aantal 
speelsters aan het einde van de seizoen zouden 
stoppen. Ieder had hiervoor haar redenen, o.a. 
de combinatie met veldvoetbal was toch lastig 
c.q. werd menig speelster teveel. 
Je hebt weliswaar maar 5 speelsters + bij 
voorkeur 2 wissels nodig, maar om deze iedere 
week bij elkaar te krijgen, moet je toch wel 10 
speelsters op papier hebben. 
Het is ons helaas niet gelukt om genoeg nieuwe 
speelsters erbij te krijgen. 
 
Dit alles neemt niet weg dat we met veel plezier 
gevoetbald hebben. En zeker niet onbelangrijk: 
met de steun van (het bestuur van) GWVV en de 
sponsor Welkoop alias Arnold en Els Versleijen, 
waarvoor we hen hierbij nogmaals willen 
bedanken. Ook degenen die ons regelmatig 
kwamen supporten (met name ouders en 
vrienden) en u voor de getoonde interesse dank 
daarvoor ! 
 
Vriendelijke groet,  
Simone Jansen-Lukassen 
 

Zaalvoetbal dames 
G.W.V.V. helaas  

ten einde 
1 Detlef  Fischer 
2 Henk  Masselink 
3 Roel  Jansen 
3 Jos  Ketelaar 
4 Erik  Frazer 
6 Theo  Boerboom 
6 Ino  Zweers 
6 Theo  Heutinck 
10 Kay  Messing 
11 Marijke  van Wessel 
11 Stijn  Marcus 
13 Bennie  Ditters 
14 Christel  Aalders-Versleyen 
20 Andres  Moreno Ruiz 
21 Kay-Gee  Fredriks 

25 Karin  Boland-van Aalst 
25 Gerard  Evers 
25 Leo  Slutter 
25 Jules  van de Pavert 
26 Jan  Frazer 
26 Nick  Pruyn 
27 Bennie  Bruins 
29 Erwin  Zimmerman 
30 Milan  Frazer 
30 Victor  van Remmen 

23 Emiel  Kolks 

G.W.V.V. Verjaardagskalender 

Wij feliciteren in de maand september: 
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3 Koen  Offenberg 
13 Nico  Immink 
14 Kees  van de Pavert 
15 Peter  Berendsen 
15 Wouter  Kock 
16 Saskia  van de Pavert 
18 Nienke  Hol 
18 Theo  Vonk 
19 Bianca  Harbers 
21 Mick  Besselink 
22 Floyd  Robben 
22 Daan  Kroesen 
22 Martijn  Klompenhouwer 
23 Paul  Geelen 
23 Gusta  Slutter 
24 Marcel  van de Pavert 
25 Sven  Maatman 
25 Eric  Huls 
26 Thomas  Wissing 
30 Hugo  te Kaat 
31 Koen  Nieuwenhuis 
31 Sam  Overbeek 

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren in de maand oktober: 
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GWVV superelf 
2010/2011  

sponsored by  
 
 
 
 
 

 

I n dit seizoen wederom een G. W. V. V. super-
elf competitie, dit jaar hebben wij evenals 
vorig seizoen ‘’Grandcafé De Bank in 
Doetinchem’’ bereid gevonden om als 
hoofdsponsor voor onze super-elf competitie 
op te treden.  
De onderhandelingen met deze sponsor verliepen 
zeer voorspoedig , zodat het contract voor 1 
seizoen getekend kon worden. De 
wedstrijdleiding van de super-elf is zeer blij met 
deze financiële injectie. Nu kunnen we weer bij 
elke uitgave van de Boogbal een leuke prijs 
weggeven. Het is de bedoeling dat niet degene 
die bovenaan staat elke keer de prijs in ontvangst 
kan nemen, het is natuurlijk leuker dat iedereen 
evenveel kans maakt op de hoofdprijs. De 
wedstrijdleiding beslist elke maand in welke 
categorie de prijs wordt weggegeven bv. - de 
hoogste vrouwelijke deelneemster, het 
bestuurslid dat het hoogst geklasseerd staat of 
het jeugdlid dat het laagst geklasseerd staat enz. 
Wedstrijdformulieren zijn te verkrijgen in de 
kantine, maar in de Boogbal zit natuurlijk ook een 
formulier.  Deze formulieren kunnen ingevuld in 
de Boogbal- copiebus gedeponeerd worden.. De 
uitslagen van G.W.V.V. super-elf worden elke 
keer gepubliceerd in de Boogbal. Bij het bepalen 
van de eindwinnaar telt de deelnemer die het 
hoogst aantal punten heeft behaald. 
 
 De Spelregels: 
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal) 
mogen 3 voetballers geselecteerd worden. 
- Totaal zijn er 12 spelers, 1 speler is wissel. 
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e 
elftal, echter de keeper mag niet in één elftal 
spelen van één der gekozen verdedigers. 
- er is door de wedstrijdleiding een lijst 
samengesteld met keepers, verdedigers,  
middenvelders en aanvallers uit verschillende 
teams.  De wedstrijdleiding bepaald wie in  welke 
categorie thuis hoort. 
 - de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te 
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te 
verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te 
hebben. (3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 
aanvallers). 
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam 
bedenken. 
- iedereen kan zich als deelnemer in laten 
schrijven en deelname is gratis. 
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is 
voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf 
wedstrijdleiding. 
- de wedstrijdleiding is in handen van Marco 

Jansen. 
 
 Verdeling van de punten;  
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt 
scoort levert dat 3 punten op. 
- als een speler uit de middenlinie scoort levert 
dat 4 punten op. 
- als een speler uit de achterhoede scoort levert 
dat 5 punten op. 
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 
punten op. 
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3 
punten op. 
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten 
tegen krijgt levert dat 3 strafpunten op. 
- als een verdediger in een team speelt dat meer 
dan 4 doelpunten tegen krijgt levert 
dat 2 strafpunten op. 
- als een verdediger uit een team geen 
doelpunten tegen krijgt levert dat 2 punten op. 
- als een speler uit het veld gezonden wordt 
levert dat 5 strafpunten op 
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald 
voor het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0.  
Het aantal doelpunten dat door de 11 gekozen 
spelers gescoord is in het doel van de tegenpartij 
worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal 
doelpunten dat de gekozen keeper heeft 
doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is de uitslag van 
het team dus 3-2.  Als door een blessure van de 
keeper deze niet in staat is mee te doen dan telt 
het aantal tegendoel-punten van het elftal waarin 
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag 
de trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan 
ontvangt hij 6 punten. Als hij op basis van deze 
uitslag heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 2 punten 
en als hij verloren heeft dan ontvangt hij geen 
punten. 
 
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De 
competitie begint op zondag 31 oktober. 
 
Per persoon mag er maar één formulier 
ingevuld worden en het moet uiterlijk 28 
oktober binnen zijn. 
 
Iedereen veel succes gewenst, 
 
De wedstrijdleiding. 

Vul het invulformulier op  
de volgende pagina in, en u 

bent verzekerd van  
een spannend seizoen. 
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G.W.V.V. super-elf deelnameformulier 
 

 
Naam deelnemer: ............................  
Ploegnaam: ............................ 

 
Spelersnr. Spelersnaam Elftal 
 
(keeper) 
.............. ...................... ...... 
(verdedigers) 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
 
(middenvelders) 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
 
(aanvallers) 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
 
(wisselspeler) 
.............. ...................... ...... 

 

Uiterste inleverdatum 28 oktober bij Marco Jansen of in de bus 

 

S
po

ns
or

ed
 b

y 
 “

G
ra

nd
ca

fé
 D

e 
B
an

k”
 

     Keepers:   

1 Danny Karsten 1e  

2 
Nick Pruyn / Luuk 
Egberts 2e 

3 
Theo van Wessel / 
Jeroen Verbeek 3e 

4 Marcel v/d Pavert 4e  
     Verdedigers:   
5 Jurgen Schut 1e  
6 Sven Maatman 1e  
7 Jacco te Kaat 1e  
8 Dave ter Voert 1e  
9 Martin Bolk 1e  

10 Bob Zweers 1e  
11 Werner Wellink 2e 
12 Paul Wijsman 2e 
13 Ferenc Schepers 2e 
14 Roel Jansen 2e 
15 Koen Soontiëns 2e 
16 Tim Heutinck 2e 
17 Edo Beskers 3e 
18 Maik te Kaat 3e 
19 Frank v/d Pavert 3e 
20 Erwin Zimmerman 3e 
21 Daan Kroesen 3e 
22 Hans Bruins 4e 
23 Tonny Slutter 4e 
24 Marcel v/d Pavert (Mzn) 4e 
25 Theo te Kaat 4e 
26 Harm te Kaat 4e 
     Middenvelders:   

27 Jeroen Aalders 1e  
28 Chiel Le Comte 1e  
29 Chiel Terhorst 1e  
30 Dirk Jansen 1e  
31 Maik Jansen 1e  
32 Pascal Sloot 1e  
33 Markus Schwartz 2e  
34 Jos Ketelaar 2e 
35 Rick Hendrixen 2e 
36 Bart Zweers 2e 
37 Ralf v/d Pavert 2e 
38 Dennis Boerboom 3e 
39 Rick Heinen 3e 
40 Erik Ketelaar 3e 
41 Stijn Marcus 3e 
42 Emiel Kolks 3e 
43 Andrès Moreno 4e 
44 Theo Heutinck 4e 
45 Gert Martens 4e 
46 Rien Klompenhouwer 4e 
     Aanvallers:   

47 Sebastiaan Flipse 1e  
48 Jasper Engelen 1e  
49 Tim Jansen 1e  
50 Kees v/d Pavert 1e  
51 Ramiro Tersteeg 1e  
52 Sjal v/d Pavert 2e 
53 John Brus 2e 
54 Tom Wanders 2e 
55 Danny van Wessel 2e 
56 Paul Geelen 2e 
57 Jimi Moreno 2e 
58 Niek v/d Pavert 3e 
59 Marco Menke 3e 
60 Ton Scholten 3e 
61 Marc Welling 3e 
62 Jordy Steverink 3e 
63 Jorick Messink 3e 
64 Ferdie v/d Pavert 4e 
65 Wies Kummeling 4e 
66 Frank v/d Schuur 4e 
67 Han v/d Pavert 4e 
68 Walter Hendrixen 4e 

copie binnen: komt uit op: 

9 november 18 november 
7 december 16 december 
15 februari 2011 24 februari 2011 
15 maart 24 maart 
12 april 21 april 
17 mei 26 mei 

11 oktober 21 oktober 

De Boogbalplanner 
Seizoen 2010-2011 
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15-8-2010 Varsseveld 3 GWVV 2 (beker) 2 2 
17-8-2010 GWVV 1 (beker) Sprinkhanen 1 2 2 
22-8-2010 GWVV 4 (beker) Ajax B 3 2 5 
24-8-2010 SVGG 1 (beker) GWVV 1 1 2 
28-8-2010 GWVV 1 (beker) SVDW '75 1 2 4 
29-8-2010 GWVV 2 (beker) Dinxperlo 3 0 4 
29-8-2010 Dinxperlo 5 GWVV 4 (beker) 5 5 
5-9-2010 GWVV 2 (beker) Etten 2 0 2 
5-9-2010 Silvolde 4 (beker) GWVV 4 2 6 
5-9-2010 KSV 1 GWVV 1 2 2 

11-9-2010 Erix E1 GWVV E1 3 3 
11-9-2010 GWVV D2 Silvolde D3 6 4 
11-9-2010 GWVV D1D KSH D1 7 2 
11-9-2010 GWVV A1D Terborg A1 7 0 
12-9-2010 GWVV 2 Ulftse Boys 3 0 2 
12-9-2010 Silvolde 6 GWVV 4 1 2 
12-9-2010 GWVV 1 KSH 1 0 6 
15-9-2010 AD '69 A2 GWVV A1D 1 2 
18-9-2010 GWVV E1 Varsseveld E3 5 5 
18-9-2010 GWVV F1 Varsseveld F3 2 10 
18-9-2010 Ulftse Boys D2 GWVV D1D 1 5 
18-9-2010 GWVV 1 Zelhem 1 3 0 
19-9-2010 GWVV 2 KSH 2 2 1 
19-9-2010 Dinxperlo 5 GWVV 4 1 4 
21-9-2010 AZSV D7 GWVV D2 6 2 

Dat kump in de Boogbal 

 
 
 
 
 
• Wij feliciteren: 

- Willie en Conny Zweers met hun 25-jarig 
huwelijk. 
- Fam. Jansen met de geboorte van hun 
zoontje en broertje Ben.  
- Hennie en Karin Ketelaar met hun 
koningsschap bij het OLV Gilde 

• Alle spelers die bij GWVV zijn komen 
voetballen  wensen we een hele plezierige en 
sportieve tijd toe bij GWVV. 

• Velen stonden verbaasd afgelopen zaterdag 
dat de wedstrijd van het 1e elftal werd 
gestaakt. Achteraf is het allemaal te verklaren. 
De scheidsrechter had zondags nl. nog een 
wedstrijd te fluiten voor de KNVB, hij zou wel 
gedacht hebben, zaterdag een halve wedstrijd 
en zondag een halve wedstrijd. Dat maakt 
èèn wedstrijd in een weekend, volgens de 
officiële richtlijnen van de KNVB. 

• Dat er sommige mensen zijn binnen GWVV 
die je dag en nacht wakker kunt maken  voor 
de club dat weten we. Maar dat je ‘s morgens 
om half acht op de fiets op weg naar je werk 
al gebeld wordt met de vraag:  
“Eugène ku’j mien de steigers vandaag nog 
effen verplaatsen” wat zeg Eugène, hoe 
bedoel i’j Paul: “Now zo’ak ut zeg: ku’j mien 
effen de steigers verzetten vandaag.”  
Now Paul I’j könt mien zeggen wa’j wil moar ik 
snap hier echt helemoal niks van. ‘t is ver-
volgens effen stil aan de andere kant van de 
lijn, och shi…. He’k de verkeerde Eugene 
Lucassen. 

• Zo gaat dat met de moderne communicatie-
middelen. Ook de nieuwe leider van het 2e 
elftal overkwam iets dergelijks. Hij had aan 
iedereen een mailtje verstuurd met daarin de 
vermelding van het programma, een 
wedstrijd, een barbeque’tje en nog diverse 
andere activiteiten. Krijgt hij bericht terug van 
iemand,  ik wil niet voetballen en al helemaal 
niet bij jullie club. Wat blijkt achteraf heeft hij 
een mailtje verstuurd naar iemand met 
dezelfde naam als een GWVV 2 speler, maar 
dan met een spatie tussen de voor- en 
achternaam in het e-mail adres. De spatie had 
een liggend streepje moeten zijn. De vreemde 
gast was echter wel voor een barbeque’tje te 
porren. 

• Even hadden ze bij het vierde het idee dat 
Han in de vakantie getraind had, en aan zijn 
snelheid had gewerkt. Bij de 1e beste actie 
van Han in het nieuwe seizoen op het 
veteranentoernooi in Etten, liep hij nl. de 
tegenstander eruit en creeëde hierdoor een 
beste kans. Wat bleek achteraf bij het zien 
van dezelfde tegenstander in een andere 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V. 

wedstrijd, niet Han was zo snel, maar de 
tegenstander was zo langzaam. 

• William Knipping wie kent hem niet meer wou 
nog even graag het vierde bekijken in 
Dinxperlo. Hij werkt nog vaak samen met 
aanvoerder Theo H. Van hem had hij echter 
een toegangskaartje weten te bemachtigen 
gelukkig maar want het was totaal uitverkocht 
huis, volgens een GWVV 4 speler. De 
zittribunes waren nl. allemaal bezet (12 stuks)  

• Ziet u in de kantine een geel-zwart 
lievheersbeestje lopen, willen jullie dan vooral 
Andres Moreno er niet bij halen want hij slaat 
op alles wat Geel Zwart en Oranje is. Hij heeft 
als enigste GWVV’er op 11 juli jl wel kunnen  
juichen. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 
bereiken: 
Ferdie van de Pavert tel. 684915 
Peter Roes tel. 632025 
Marcel van de Pavert tel. 686163 
Ellen Rots tel. 685775 
Clemens Wissing tel. 640815 
Andres Moreno-Ruiz tel. 631229 
Simone Bussink tel. 632239 
Tim Jansen tel. 630487 
Dirk Jansen tel. 630487 
Dennis Boerboom tel. 632005 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Peter Berendsen tel. 685656 
Marco Menke tel. 0633636873 
Maikel Wolters tel. 642056 
Hans Bruins tel. 632247 
Mike Frazer tel. 631810 
Stan van de Pavert tel. 684915 
Twan Berendsen tel. 632260 
Theo van Wessel tel. 323800 
Jeroen Aalders tel. 0613020741 
Jordy Bussink tel. 632239 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel. 632260 
Bennie Mulder tel. 631625 
Peter Roes tel. 632025 
Kristel Aalders tel. 632727 
Ferenc Schepers tel. 640067 
Isabel Frazer tel. 631810 

Jeugdnieuws 
 Start nieuw seizoen 

Het seizoen 2010/2011 is ook voor onze pupillen weer begonnen, en 
de eerste competitiewedstrijden zijn al gespeeld. Dit jaar spelen we 
met twee D teams. Beiden hebben hun oefenwedstrijd en competitie-
wedstrijd gewonnen. Zeker voor de D2 heel knap gedaan omdat zij 
voor het eerst op een groot veld speelden. De D2 heeft ook 
versterking gekregen van een nieuw lid namelijk Bart Razing, Bart 
veel voetbalplezier bij GWVV! Ook Rodney zal dit seizoen op het veld, 
en wel als keeper, te vinden zijn, nadat hij vorig jaar aan het eind van 
het seizoen alleen getraind heeft. Ook Rodney veel plezier! 
Bovendien is dit team uitgebreid met twee jongere spelers, namelijk 
Robin en Sam. Clemens zal samen met Stan en Dirk deze groep 
trainen. Op zaterdag is Marco Menke hun leider en Twan Berndsen 
de vlagger. 
Bij de D1 verandert er niet veel, behalve dat ze een andere keeper 
hebben, Bas van Ringelenstijn. Andres en Kees zullen ook dit seizoen 
hun trainer zijn. Beide teams spelen altijd samen thuis of uit zodat, 
indien nodig, ze gebruik kunnen maken van elkaars spelers. 
De E1 zit dit najaarsseizoen wat minder ruim in het aantal spelers. Zij 
speelden hun eerste competitiewedstrijd gelijk. Trainer Theo van 
Wessel met assistentie van Jeroen en Danny werken met veel 
enthousiasme aan deze groep. 
De F-pupillen, niet veranderd in samenstelling, gaan dit najaars-
seizoen een wat zwaardere competitie tegemoet. De KNVB heeft hen 
helaas een klasse hoger ingedeeld dan voorgaande jaren. Deze 
groep start met 8 pupillen en net zoals vorig jaar kunnen ze eventueel 
gebruik maken van de jongste E pupillen. Ook dit jaar wordt de groep 
getraind en geleid door Michael en Hans. 
Dan tot slot de kleuters. Elke woensdag avond trainen zij onder leiding 
van Mike, Simone en Jordy. Natuurlijk onder toezicht van vele 
enthousiaste ouders. 
 Binnen trainen 

Mocht het aankomend najaarsseizoen erg slecht weer zijn buiten, is 
het net als voorgaande jaren mogelijk om in de sporthal te trainen. 
Neem bij twijfel dus ook je gymschoenen mee. De trainingstijden 
veranderen dan wel, jullie trainer/leider houdt jullie op de hoogte. In de 
volgende Boogbal zullen we een schema zetten met de juiste tijden. 
Talentenplan van de Graafschap 
Ook dit jaar gaan vier pupillen, namelijk Jarno, Sam, Djim en Bart, 
naar de Graafschap Talentenplan om daar hun talenten te laten zien. 
Deze trainingen vinden plaats in september. Veel plezier jongens! 
Maarten, keeper van de E1, is eind augustus naar een keepersdag 
geweest. Hij heeft daar een geweldige dag gehad.  
In het vorige seizoen hebben ook Robin en Bas hun talenten laten 
zien en met veel succes. Robin traint nu elke woensdag avond op de 
Bezelhorst en Bas laat zijn keepers talent zien op de keepers school. 
We wensen jullie beide veel succes. 
 Pupil van de week 

Inmiddels is er weer gestart met “Pupil van de Week”. Dit jaar zullen F 
pupillen en de kleuters aan de beurt komen. Contactpersoon is 
Clemens Wissing. 
 Keeperstraining 

Theo van Wessel zal op de donderdagavonden proberen om de 
keepers van D1, D2 en E1  keeperstraining te geven onder de huidige 
trainingstijden. Ook zal Chiel Terhorst de pupillen weer komen 
versterken tijdens de trainingen. 
 Nieuwe jeugdbestuursleden 

We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdbestuursleden. Denk er 
eens over na en laat het één van de bestuursleden weten als je 
interesse hebt. 
 
 Dirk  

Na het debuut , vorig seizoen, van Kees en Bob bij het eerste Elftal , 
was er in augustus het debuut van Dirk Jansen. 
Dirk presteerde het zowaar om als linksback het voorbeeld te geven 
door met een prachtige schuiver te scoren. 
Als GWVV-jeugd zijn we uiteraard trots op de inbreng van deze jonge 
jongens. 
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 Competitie A-junioren 
Op papier zit de indeling van onze A er niet slecht uit. Gelijkwaardige tegenstanders en niet al te verre 
reisafstanden. 
Een oefenwedstrijd was voor de competitie moeilijk te regelen , maar gelukkig bleek dat bij de eerste 
competitiewedstrijd geen groot gemis. 
Terborg A , dat erg tegenviel , werd met maar liefst 7 – 0 verslagen. 
Dat het bij de A nog weleens puzzelen wordt wie er kan/mag spelen , bleek al bij deze wedstrijd. 
Gelukkig waren Jordy Steverink en Tim Heutinck bereid bij te springen. 
Maar goed dat we voor een A (dispensatie) groep gekozen hebben , bleek al wel met deze eerste 
wedstrijd. 
Het verder verloop van de competitie leest U in een volgende Boogbal (U kunt natuurlijk ook zelf eens 
gaan kijken) en dan hopen we ook op copy vanuit de A-groep zelf. 
 Inzet A-junioren bij de jeugd 

We mogen op dit moment wel heel trots zijn dan zoveel A-junioren zich inzetten voor onze jeugd. 
Jordy,Twan,Dirk,Stan en Kees (en natuurlijk ook nog Chiel als A-junior bij de selectie)zijn veel op het 
voetbalveld te vinden als trainer, leider of scheidsrechter. 
Zo hebben we toch alles weer mooi bezet (dat kan niet elke vereniging zeggen). 
Natuurlijk hopen we niet dat ouders nu denken ,ik hoef me niet meer in te zetten , want de jeugd doet 
het wel. 
Uiteraard hopen we ook dat deze jonge jongens gesteund worden door iedereen , want ………..de 
beste stuurlui staan aan wal. 
 Scheidsrechters 

Vol trots kunnen we ook melden dat Dennis als scheidsrechter actief blijft voor GWVV en dat 3 
personen ja hebben gezegd om af en toe een wedstrijd te fluiten bij onze A. 
Carlo , Han en Wim vinden we zo dus nog eens op een zaterdagmiddag op het veld. 
Klasse heren! 

G.W.V.V. jeugd 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER 

kijk voor complete dorpskalender op 
www.varsselderveldhunten.nl  

Oktober 
2 Oud papier ophalen 
2 Dag van de ouderen 
7 GWVV ledenvergadering 
November 
7 Music together 3 
 

Beste dorpsgenoten, 
 

V anaf heden hangt er ook 
een AED in Varsselder. Deze is 
geplaatst bij het sportcomplex 
de Buitenham. Samen met de al 
aanwezige AED in Veldhunten bij  
‘de Zon” zijn beide kernen 
afgedicht qua bereikbaarheid. 
Beide hangen buiten zodat deze ten allen tijde 
beschikbaar zijn.  Op de kast zit een alarm, wilt u 
deze dus niet onnodig openen !! 
 
Een volgende stap is het opleiden van 
personen binnen ons dorp / verenigingsleven. 
Hiervoor hebben wij contact gezocht met de 
EHBO. Zij zijn bereid om de organisatie van deze 

training op zich 
te nemen.  
Elke training 
omvat twee 
avonden.  
Eén avond 
reanimatie 
training. De 2e 
avond staat in 
het teken van 

het bedienen van een AED.  
Daarna is het wenselijk om jaarlijks een 
herhalingsavond te bezoeken. Een geldig 
reanimatiediploma wordt vanuit de Nederlandse 
Hartstichting als voorwaarde gesteld voor het 
leren bedienen van een AED. 
De kosten van deze training (2 avonden) 
bedraagt € 30. 
 
Om beide AED’s goed te kunnen laten 
functioneren in geval van noodzaak, is het 
belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen binnen 
het dorp en / of verenigingen zijn die weten hoe 
een AED te bedienen. 
 
Graag komen we in contact met personen die 
bereid zijn om deze training te 
volgen. 
Vervolgens zal vanuit de EHBO 
contact worden opgenomen 
met betreffende personen. 

U kunt zich schriftelijk aanmelden bij de 
volgende contactpersonen van de EHBO: 
Mevr. Elly Masselink Hoofdstraat 46 7076 AJ 
Varsselder 
Mevr. Wilfrieda Blumer, Mars 18 7071 TR Ulft 
 
U dient hierbij aan te geven: 
 
Naam:  
Adres:  
Postcode / woonplaats: 
Telefoonnummer:                                   
e-mailadres: 

www.6minuten.nl 

Kaartverkoop  
Dag van de Ouderen Gendringen. 

 

DAG van de Ouderen viering.   
Op zaterdag  2 oktober 2010  wordt de jaarlijkse 
Dag van de Ouderen Gendringen gevierd en wel 
bij zaal Jan Terhorst in Netterden. 
Het locaal comité Dag van de Ouderen  en 
Fidessa Welzijn,  bestaande uit enthousiaste 
vrijwilligers, heeft een mooi programma 
samengesteld waarin senioren centraal staan. 
Het locale thema voor 2010 luidt: " Gezamenlijk 
actief, gezamenlijk genieten”. 
Het programma bevat onderdelen als preventie, 
informatie, activering, ontspanning en een 
belangrijk onderdeel vormt sociale ontmoeting. 
Ook het leggen van contacten behoort zeker tot 
de mogelijkheden hiervan. 
 

Programma in voormalig Gendringen op zaterdag 
2 oktober: 
De dag begint om 10.00 uur met ontvangst( zaal 
open om 9.30 uur) en duurt tot ongeveer 16.15  
uur. De dagvoorzitter Henk Teunissen zal een 
welkomstwoord richten tot de aanwezigen en 
daarna zal wethouder mevrouw C. Sluiter, 
namens het College van B en W de aanwezigen 
toespreken. 

In het informatieve gedeelte is er een bijdrage te 
verwachten vanuit de GGD Gelre Ijssel en twee 
Meer beweging voor Ouderen docenten rondom 
het thema “Zelfstandig wonen blijf in beweging”. 
Voor de lunch is er een muzikale bijdrage van het 
kinderkoor “de Walnootjes”uit Netterden gepland. 
In de middag is er weer de gezamenlijke lunch. 
Na de lunch worden optredens verzorgd door 
“Dorus”en Het “Bendje” 
Wilt u deelnemen aan deze dag dan dient u in 
bezit te zijn van een entree – lunchbon. 
Kosten voor deze bon bedraagt € 8,50 p.p. en de 
verkoop is in Varsselder-veldhunten  bij Anton 
Jansen, Hoofdstraat 10  vanaf eind augustus. 
 
U komt toch ook, deze dag mag u niet missen!!!!!! 

Alle informatie van Fidessa Welzijn is ook te zien op uw locale 
site: www.varsselderveldhunten.nl  onder kopje NIEUWS 
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A fgelopen zondag 12 Sept. is Fanfare St. 
Gregorius samen met het OLV-Gilde 
Varsselder-Veldhunten naar Amsterdam 
afgereisd om deel te nemen aan het eerste 
schuttersconcours.  
Tevens was het de dag van  de heroprichting van 
Amsterdamse Schutterij. Ook buurtvereniging St. 
Joris uit Ulft was hiervoor uitgenodigd. 
Initiatiefnemer van het concours was 
plaatsgenoot Rob van der Meer.  Om kwart voor 
acht vertrok de bus en om tien uur konden we in 
hartje Amsterdam uitstappen. Meteen konden we 
genieten van de hectiek  van de wereldstad: 
Opgewonden toeterden de achter ons stilstaande 
auto’s omdat ze “even” moesten wachten voordat 
wij uitgestapt waren. Hierna opstellen en al 
marcherend over de trambaan, overstekend op 
een drukke weg, gingen we op weg naar het 
startpunt van het concours: Het Amsterdams 
Historisch Museum. Even een bakje koffie en 
hierna konden we “stiekem”  een kort  bezoekje 
brengen aan een onvervalste Amsterdamse 
kroeg.  
In groepjes werden verschillende kroegjes 
aangedaan. De nog duffe kroegbazen keken 
verbaasd naar onze uniformen en vroegen wat 
wij hier nu al zo vroeg  en opgewekt in de stad 
kwamen doen. We probeerde een en ander uit te 
leggen, maar we moesten telkens maar weer 
zinnen herhalen omdat de Amsterdammers ons 
dialect nog niet volledig onder de knie hadden. 
Uiteindelijk hebben we ze maar wijs gemaakt dat 
we uit een gebied tussen Alemelo en Venderlo 
kwamen en dat daar ook de naam vendeliers 
vandaan kwam. 
Om 12.00 uur was de afmars en vanaf hier was 
het één en al genieten, veel hectiek en lachen 
wat de klok sloeg.  Zoals bijvoorbeeld een dikke 
Amerikaan die graag met alle “girls” uit ons korps 
op de foto wilde. Nadat hij met verschillende 
dames op de foto was gezet zag hij op het laatst 
ons koningspaar, en riep enthousiast: “And now 
with the Mama.....” en vervolgens nestelde hij 
zich tussen Hennie en Karin en liet zich 
uitgebreid fotograferen .  
Daarna dwars door het centrum marcheren naar 
het grote plein op de Dam. Hier zijn we 
onverstelbaar vaak op de foto gezet door alle 

toeristen, waarbij de Japanners en Chinezen 
vooraan in de rij stonden. Een onvergetelijke 
ervaring. Verder ging het langs de grachten en 
over de vele bruggetjes heen. En weer rijen dik 
toeristen die zich vergaapte aan ons optreden. 
Opvallend was dat bij bijna elke scooter waar we 
langs kwamen,het alarm af ging. Of het kwam 
door het geluid van ons of door de bewegingen 
van ons, de reden weten we nu nog niet. Feit 
was wel dat de jankende sirenes een extra 
dimensie gaven aan onze indrukwekkende 
optocht.  Erg leuk was dat de machinist van een 
voorbij rijdende tram vrolijk aan de bel trok, in de 
maat van de muziek. Toen we omkeken zagen 
we dat hij voorin de tram zelf, met de armen in de 
lucht, net deed alsof hij ook aan het marcheren 
was. En weer verderop, toen we over een typisch 
Amsterdams bruggetje over de grachten 
kwamen, hield de kapitein van een rondvaartboot 
zijn boot stil zodat de aan boord aanwezige 
toeristen rustig foto’s konden maken van ons. 
Indrukwekkend en uniek. Hiervan genoten we 
met volle teugen. 
Het eind van de marswedstrijd was op het pleintje 
voor de Noorderkerk in het hartje  van de 
Jordaan. Hier verzamelden alle deelnemende 
schuttersgilden zich. Na even wachten kwam de 
burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der 
Laan ook aan, die samen met onze eigen 
burgemeester, Hans Alberse, het concours 
opende en een ereschot loste tijdens het 
vogelschieten. Hans Alberse genoot zichtbaar en 
was apetrots op de Achterhoekse schutterijen zo 
midden in Amsterdam. 
De fanfare werd gevraagd om enkele 
vaandelwalsen en het Wilhelmus te spelen. Het is 
natuurlijk een hele eer om op enkele meters 
afstand van de burgemeester, voor de 
burgervader van Amsterdam het volkslied te 
mogen spelen. Een ervaring om bij te schrijven in 
het lijstje met hoogtepunten van de Fanfare. 
Hierna maar eens een plekje zoeken om de 
vendeliers van de deelnemende schutterijen te 
begeleiden met een walsje. Het ging allemaal 
onder de mom van “Nu we er toch zijn.......” 
Prettig en aangenaam was dat we in Patrick S. 
een geboren kelner en “snelle babbelaar” hadden 
en dat we daardoor een onvergetelijke tijd kregen 
tijdens het spelen........ 
Na het spelen kwamen weer verschillende 
bezoekers en inwoners van Amsterdam het plein 
op om vragen te stellen aan ons. Het talrijke 
publiek had de meeste vreemde vragen zoals 
een Amerikaan die vroeg waarom wij “verkleed” 
waren en dacht dat e.e.a. met carnaval te maken 
had en een Amsterdammer die zich af vroeg hoe 
lang het nog ging duren  voordat de “kip” van de 
stok af werd geschoten. Erg leuk om zulke 
vragen te horen en vol trots vertelden we hun wat 
alles te betekenen had. Nadat de koning bekend 
was geworden werd er een vendelhulde voor 
hem gebracht. Het vendelen gebeurde door 3 
vendeliers van de Amsterdamse Schutterij 
waarvan Rob van der Meer er één van was.  
Hierna de prijsuitreiking en daarna konden we 
weer naar de bus marcheren. Zo aan het eind 
van de middag kon je merken dat de terrassen 
lekker vol zaten en doordat er al de nodige 

Fanfare en OLV Gilde helpen bij  
het oprichten van de Amsterdamse Schutterij  
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Music together 3 

D e laatste vijf jaar 
zijn voorbij gevlogen,  
en voor je het weet 

staan we vlak voor Music Together  3.  
De tijd vliegt immers als je het naar je zin 
hebt. En dat hebben de leden van Fanfare 

St. Gregorius. Na de eerste twee concerten 
Music Together in 2000 en 2005 kijken we 

met z’n allen uit naar ons derde ambitieuze 
muziekspektakel.  
Het concept is voor dit jaar weer hetzelfde 
gebleven: De Fanfare haalt het onderste uit de 
kan en samen met de band ”Free Your Mind” 
zullen we plaatselijke en regionale zangtalenten 
begeleiden met afwisselende rock- en 
popmuziek. De inhoud van het concert is wél 
anders en is nóg een verrassing! Wel kunnen we 
vertellen dat er nog meer sensatie te beleven 
valt, een nóg betere en uitgekiende lichtshow, 
nóg meer bewegende geprojecteerde beelden en 
natuurlijk nóg mooiere  nummers. 

biertjes waren genuttigd door het publiek, kregen 
we telkens een warm onthaal. De bus stond op 
ons te wachten nabij het centrum bij een enorm 
groot en druk kruispunt. 
En vlak voordat we bij de bus aankwamen 
gebeurde het...... Aan de linker kant stond het 

(vervolg dorpsnieuws) 

stoplicht op rood, van rechts moest het verkeer 
wachten op ons, en de tegemoetkomende tram 
zag ons en hield ook stil. Wij marcheerden verder 
en hadden het weer een keer voor elkaar: Al het 
verkeer op het drukke kruispunt stond muurvast 
stil voor ons. En wij??? Wij keken elkaar aan en 
met een lachend gezicht “vierden” we deze 
triomf. Nog even snel wat bier halen en volgens 
Patrick en Erik kon je dit het beste doen bij Albert 
(je weet wel, van Hein). De ene kon praten als 
brugman en wist nog snel een tweede kratje af te 
dingen. De ander keek hem aan schoot in de 
lach en ging maar snel naar buiten.....  Hij 
verzekerde ons dat hij nooit meer samen met 
hem zou gaan winkelen.  
In de bus werd de dag nog eens doorgenomen 
en kwamen we weer geleidelijk aan “terug op 
aarde”.  Bij de Tent stond er  
uitgebreid eten klaar en kregen we de drank 
aangeboden. Na het naborrelen gingen de 
meeste van ons huiswaarts. Een dag om nooit 
meer te vergeten...... 
 
Groeten, 
Leo  Jansen 

O nze 
dorpsbewoner Bert 
Scheefhals (zie foto) 
gaat binnenkort de 
marathon van New 
York lopen, naast de 
sponsoren uit de Past 
Reulinkstraat en het 
Eusterke kunt u hem 
nog steunen met een 
gift voor Kika 
( kinderen kankervrij) 
Ook kunt u nog 
diverse artikelen bij 
hem kopen/bestellen, 
Bert woont op het 
Eusterke nr. 3. 
Giro 3343380 tnv JWJ 
van Dort-Scheefhals. 
 

L eo Bruggeman is koning geworden tijdens 
de jaarlijkse feestavond van de Past. 
Reulinkstraat en het Eusterke.  
Het duurde erg lang voordat de laatste splinter 
hout van de vogel naar beneden viel. Elise, zijn 
vrouw, is tot koningin benoemd. 
 
 

Vanaf eind vorig jaar is de Fanfare al bezig met 
de voorbereidingen van Music Together 3. De 
datum werd vastgezet en omdat de Smeltkroes 
geen Smeltkroes meer is hebben we de popzaal 
van de DRU fabriek gereserveerd. Deze zaal is 
voorzien van “het neusje van de zalm” wat betreft 
het licht en geluid en dat sluit perfect aan bij 
datgene dat we met ons optreden voor ogen 
hebben. Zangers en zangeressen werden 
benaderd, ideeën werden verzameld en 
muzieknummers werden her en der vergaard. En 
telkens weer op zoek naar passende 
arrangementen. Soms prachtige ideeën maar 
geen passend arrangement, dan weer een 
prachtig arrangement,  maar dan blijkt achteraf 
dat het toch een slecht idee was. Kortom veel 
puzzelen, zoeken, bellen, mailen en sms-en. En 
zo kwamen we steeds verder en komt de puzzel 
steeds verder af. En er kwamen nog meer zaken 
die geregeld moesten worden:  Kleding, 
presentatie, video opnames, kaartverkoop, 
sponsoren enzovoort. 
En dan plotseling zien we op de agenda van de 
DRU fabriek dat er een popconcert is van de 
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Weet je nog van toen? 
In vroegere jaren had men hier ter plaatse weinig te bieden op het sportieve vlak.  
Behalve de primitieve gymlessen op school, werd er in de spaarzame vrije tijd wat gevoetbald. Na 
verloop van tijd werd besloten om een club op te richten en zich aan te sluiten bij een bond. Etten bezat 
in die jaren ook geen voetbalclub, dus kwamen er nog al wat spelers uit die plaats zich aanmelden. Dit 
kwam ook mede, doordat het klompenhok aan de Varsselderseweg van te Kaat een trefpunt was waar 
alles werd geregeld. 
Zo werd in 1933 een club geboren, die men V.V.O. noemde. (Varsselder Veldhunten Overwint) Een 
veel belovende naam, maar het bestaan ervan heeft slechts 4 jaren geduurd. De clubkleuren waren 
zwart-wit, en enkele dames hebben nog de shirts gemaakt. Het grootste probleem was om een terrein 
te vinden, maar uiteindelijk gaf B. Lukassen toestemming dat er bij hem in de wei zondags gevoetbald 
mocht worden. Netten achter de doelen kende men niet en de lijnen werden getrokken van zaagsel. 
Evenmin waren er kleedkamers en hiervoor was een ruimte in het zaaltje van Lukassen vrijgemaakt, 
wat ook tevens het clubhuis was. Verbeten uit Etten heeft nog een periode als trainer gefungeerd, maar 
meestal werd dit onderling geregeld. Met 1 elftal werd aan de competitie 1933-1934 deelgenomen, voor 

hiphop band De Opposites op 5 november.  Dit is 
“ons” gereserveerde en vastgezette vrijdagavond 
om in de popzaal de noodzakelijke generale 
repetitie te houden! En de voorverkoop van het 
concert van De Opposites was al begonnen....... 
Weer opnieuw bellen en mailen met de DRU 
fabriek en een overleg werd gepland om 
opheldering te krijgen. Op hoog niveau werd er 
overleg gepleegd en de DRU gaf toe dat er door 
hun een grote fout was begaan.  Tijd om samen 
tot een oplossing te komen en na verschillende 
opties bekeken te hebben zijn we tot een 
acceptabel compromis gekomen:  Op zaterdag 6 
November kunnen we de hele dag 
voorbereidingen treffen en repeteren in de 
popzaal en het concert is verzet van 06 
november naar: 
 
ZONDAG 7 NOVEMBER 2010 om 19.00 UUR.   
 
Zo, en nu na deze hobbel op onze weg, weer 
snel verder met de zaken die nog moeten worden 
gedaan. Eneh... Oh ja, ook nog even snel een 
stukje voor in de Boogbal en hierin vermelden dat 
er binnenkort een kaartverkoop plaats vind. De 

toegangskaarten kosten € 7,50 voor 
volwassenen en € 2,50 voor kinderen die nog op 
de basisschool zitten. Er zullen leden van de 
fanfare in Varsselder Veldhunten rond gaan voor 
de kaartverkoop.  Er zijn 200 zit- en 300 
staanplaatsen in de popzaal dus voor diegenen 
die ‘s avonds tijdig aanwezig zijn, zijn er 
zitplaatsen. De overigen kunnen lekker mee-
deinen en helemaal uit hun dak gaan bij de 
hangtafels. 
 
Als laatste nog snel even een klein tipje van de 
sluier oplichten: Wat dachten jullie van 
bijvoorbeeld een nummer van Bon Jovi? Of Guus 
Meeuwis of Queen of Robbie Williams of zelfs 
ruige muziek van Metallica? Maar ook enkele 
rustige ballads. Ja echt ..... Het gaat allemaal 
voorbij komen op deze avond.  Geloof me dit 
gaat echt helemaal te gek worden. Zelfs voor de 
DRU fabriek wordt dit een uniek concert.  
Dat mogen jullie niet missen...... 
 
Tot zondagavond 7 November 2010, 
Leo Jansen 
Fanfare St. Gregorius 

(vervolg dorpsnieuws) 

O p 21 april zijn we met 20 mensen uit 
Varsselder die in aanmerking kwamen voor 
een gezellig middagje uit, naar het nostalgie 
museum van de fam.Laar in Sinderen geweest 
met de vrij-willigsters van de Zonnebloem. 
 
Het was een feest van herinneringen aan 
vroegere tijden. Het museum was volgepakt met 
gebruiksvoorwerpen, kunstwerken die met de 
hand gemaakt waren, oude boeken, en spulletjes 
die vroeger gespaard werden. 
 
Het was een erg geslaagde middag, waarna we 
met z’n allen naar De Zon vertrokken voor een 
lekker etentje. 
 
Binnenkort komen de vrijwilligsters weer bij U aan 
de deur met de jaarlijkse Zonnebloemloten, die 

voor €2,- verkocht 
worden en van dit 
geld worden de 
zieke mensen 
verrast met een 
bloemetje en 
organiseren we de 
uitstapjes, waar 
altijd erg naar 
uitgekeken wordt. 

Dus deze loterij willen we van harte bij U aan-
bevelen. De uitslag komt in november weer in De 
Boogbal te staan. 

 
Hartelijk Dank. 
Namens de 
Vrijwilligsters 
van De 
Zonnebloem, 
Varsselder 
 
Dianne Bujak. 

Uitstapje 
De Zonnebloem 
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een 2e team waren 
nauwelijks spelers 
genoeg. Dit was wat 
nieuws voor ons dorp 
en dit trok veel publiek, 
ook mede omdat een 
aantal spelers uit Etten 
kwamen. V.V.O. 
eindigde meestal in de 
middenmoot van de 
competitie, behalve 1 
seizoen, toen men in 
Ulft een 
beslissingswedstrijd 
moest spelen tegen 
Ajax Breedenbroek 
voor het 
kampioenschap en 
men met 7-3 verloor. 
Ondanks de toeloop vanuit ook Etten, had men doorgaans gebrek aan actieve leden uit ons toen 65 
gezinnen tellende dorp. En als er bij een boer een nieuwe knecht kwam, werd meteen gevraagd of hij 
ook kon voetballen. Het grootste probleem was om telkens een weiland te vinden om op te spelen, 
want de boeren zagen de voetballers liever gaan dan komen. En op financiële steun hoefde men ook 
niet te rekenen. Toen na een aantal jaren het voetballen onmogelijk werd door geld- en terreingebrek is 
de club ontbonden. Dit gebeurde na 4 seizoenen in 1937. Hierna en in de oorlogsjaren was voetballen 
nauwelijks aan de orde, behalve wat onderlinge wedstrijden. 
Na deze moeilijke tijd kwam het dagelijkse leven weer tot opbloei, ook in de sport. De rivaliteit tussen 
beide dorpen was in die jaren zeer groot en ieder had zijn eigen elftal waarmee men speelde tegen 
buurtschappen. Er werd toen eindeloos gevoetbald op een veld tussen kerk en school, en in 
Veldhunten bij Berendsen in de bongerd. Soms werden plannen gemaakt om weer een club op te 
richten maar men werd er op gewezen, dat het toch maar een kort bestaan zou hebben, omdat eerder 
ook een club naar de knoppen was gegaan. Dit duurde zo voort, totdat op een Gildevergadering in 
maart 1950 het Gildebestuur voorstelde, om jaarlijks op de Knollenkermis (3e maandag in oktober) een 
wedstrijd te spelen 
tussen Varsselder en 
Veldhunten, met als 
inzet een 
wisselbeker. De 
ploeg die 3 jaar 
aaneen won, mocht 
de beker houden. 
Het bestuur hielp 
mede organiseren 
voor het afhuren van 
een wei. De wedstrijd 
moest het ene jaar in 
Varsselder en het 
volgende in 
Veldhunten gespeeld 
worden. Bij loting 
kreeg Varsselder de 
eerste thuiswedstrijd. 
Zo brak dan eindelijk 
de bewuste 

V.V.O. Spelers en bestuur in de jaren 1933-1937 

Het elftal van D.S.O.M. zoals het tegen Voorst speelde 
in 1955. Echts de leiders Joep Bekker en Jan Ditters 
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knollenkermismaandag aan en voor een grote 
menigte publiek werd de aftrap verricht door de 
Gildevoorzitter. Het was onder de wedstrijd soms 
moeilijk te volgen omdat ieder speelde in zijn 
eigen tenue, maar dit was verder geen punt. 
Fanatiek werd gevoetbald, want dit was de 
wedstrijd van het jaar met een ongekende 
rivaliteit uit beide plaatsen. Varsselder won met 
3-0 en mocht de beker in ontvangst nemen en 1 
jaar houden, De twee volgende jaren won 
Veldhunten en in 1953 werd het zeer spannend 
om de eer definitief te veroveren. De fanfare en 
het Gilde begeleiden de stoet van voetballers en 
publiek vanaf het Feestgebouw naar het veld in 
Veldhunten. (tegenover Ratering) Veldhunten 
won en dus was het feest. Na de vendelhulde en 
verdere verloop kwam al gauw de vraag, hoe 
moet het verder? Inmiddels was het O.L.V. Gilde 
niet ontgaan, dat er ondanks de geweldige 
happening, de verstandhouding in beide 
buurtschappen er niet beter op was geworden. 
Het voetballen werkte ook door op andere 
groeperingen, en men vond, dat het maar eens 
afgelopen moest zijn met de onderlinge 
tweestrijd. Na opnieuw overleg tussen Gilde en 
voetballers werd besloten, om op kermiszondag 
een wedstrijd te organiseren van Varsselder-
Veldhunten tegen een gastploeg. Voorst werd 
bereid gevonden, maar dan moest men ook 
komen spelen op de Pinksterkermis in Voorst bij 
van Hal in het graspollenstadion. Deze 
uitwisseling met het verbroederingselftal, dat de 
naam kreeg van D.S.O.M. (door samenspel 
overwint men) vond voor het eerst plaats in 1954. 
Een moeilijkheid was het aanvangsuur, omdat 
alles voor de grote optocht afgewerkt moest zijn, 
zodat het publiek ook tijd kreeg om de 
kermissoep en pudding te verorberen. De fam. 
Lukassen stelde weer een weiland beschikbaar, 
dat als speelveld in orde werd gemaakt. Het werd 
een onvergetelijke wedstrijd voor het talrijk 
opgekomen publiek die met 2-0 werd verloren. 
Ook in de vervolg wedstrijden kon D.S.O.M. maar 
zelden winnen van Voorst, waarvan een aantal 
spelers lid waren van Ajax Breedenbroek. 
Behalve deze ontmoetingen werden ook 
wedstrijden gespeeld tegen andere 
buurtplaatsen. Inmiddels waren de dorpgrenzen 
opengegaan voor transfers en gingen een aantal 
spelers voetballen bij S.D.O.U.C., Ulftse Boys en 
Etten, dat in 1945 een eigen club had gekregen. 
Dit duurde voort tot 1963 toen G.W.V.V. werd 
opgericht. Sindsdien is er op sportniveau veel ten 
goede gekeerd. 
 
B. Kroesen. 

Programma GWVV 
De komende maand 

21-9-2010 18:30 AZSV D7 GWVV D2 

25-9-2010 9:30 GWVV D2 DZSV D2 

25-9-2010 10:30 VVG '25 E4 GWVV E1 

25-9-2010 11:00 GWVV D1D Meddo D1G 

25-9-2010 11:00 Bredevoort F1 GWVV F1 

25-9-2010 14:30 GWVV A1D MEC A1D 

26-9-2010 9:30 VIOD 5 GWVV 2 

26-9-2010 10:00 GWVV 3 Terborg 4 

26-9-2010 14:00 Bredevoort 1 GWVV 1 

2-10-2010 8:30 FC Trias D2 GWVV D1D 

2-10-2010 10:00 Bredevoort D2G GWVV D2 

2-10-2010 10:00 GWVV E1 AD '69 E2 

2-10-2010 10:00 GWVV F1 Den Dam F1 

2-10-2010 14:30 Longa '30 A4 GWVV A1D 

3-10-2010 9:30 Den Dam 3 GWVV 4 

3-10-2010 10:00 GWVV 2 VVG '25 3 

3-10-2010 14:30 GWVV 1 AD '69 1 

9-10-2010 9:30 GWVV D2 Varsseveld D3 

9-10-2010 10:00 AZSV E5 GWVV E1 

9-10-2010 11:00 GWVV D1D Ajax B D1 

9-10-2010 11:15 Ajax B F1 GWVV F1 

9-10-2010 14:30 GWVV A1D Silvolde A2D 

10-10-2010 10:00 Silvolde 3 GWVV 2 

10-10-2010 10:00 GWVV 4 Zeddam 4 

10-10-2010 14:00 Marienveld 1 GWVV 1 

16-10-2010 8:30 Longa '30 D3 GWVV D1D 

16-10-2010 10:00 GWVV E1 DZSV E3 

16-10-2010 12:30 AZSV A3 GWVV A1D 

17-10-2010 9:30 SDOUC 7 GWVV 3 

17-10-2010 9:30 Gendringen 6 GWVV 4 

17-10-2010 10:00 GWVV 2 WVC 4 
17-10-2010 14:30 GWVV 1 SVGG 1 
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Eindstanden en Topscoorders 2010-2011  
STAND 3e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
KSH 1 3 7 13 1 
MEC 1 3 7 12 5 

Bredevoort 1 3 7 6 1 
AD '69 1 3 6 17 4 

Keijenburg. Boys 1 3 6 7 6 
Marienveld 1 3 4 5 5 

KSV 1 3 4 3 5 
Stokkum 1 3 4 4 9 
GWVV 1 2 1 2 8 

SVGG 1 3 1 3 8 
Zelhem 1 2 0 0 7 

Winterswijk 1 3 0 2 15 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Zeddam 3 2 6 5 2 
AD '69 5 1 3 9 1 

Den Dam 2 1 3 5 3 
Stokkum 3 1 3 1 0 
Terborg 4 2 3 11 6 
GWVV 3 0 0 0 0 

Halle 3 0 0 0 0 
VVL 4 0 0 0 0 

VVG '25 5 1 0 1 8 
SDOUC 7 2 0 0 2 

NVC 2 2 0 3 13 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ulftse Boys 3 2 6 4 1 

Grol 4 2 4 5 4 
VVG '25 3 1 3 5 3 
GWVV 2 2 3 2 3 
SDOUC 3 2 2 2 2 
Zeddam 2 2 2 2 2 
Silvolde 3 1 1 3 3 

KSH 2 2 1 2 3 
WVC 4 2 1 2 3 
VIOD 5 2 1 4 5 
SVGG 2 2 1 6 8 

Terborg 3 0 0 0 0 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gendringen 6 2 6 13 2 

Zeddam 4 2 6 10 2 
NVC 3 2 6 10 5 

GWVV 4 2 6 6 2 
Den Dam 3 2 3 3 5 
VVG '25 4 1 1 2 2 
Etten 4 2 1 5 7 

Silvolde 6 1 0 1 2 
Dinxperlo 5 1 0 1 4 
Stokkum 4 1 0 1 5 
Terborg 5 2 0 1 5 

Wolfersveen 3 2 0 2 14 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
KSH 1 3 7 13 1 
MEC 1 3 7 12 5 

Bredevoort 1 3 7 6 1 
AD '69 1 3 6 17 4 

Keijenburg. Boys 1 3 6 7 6 
Marienveld 1 3 4 5 5 

KSV 1 3 4 3 5 
Stokkum 1 3 4 4 9 
GWVV 1 2 1 2 8 

SVGG 1 3 1 3 8 
Zelhem 1 2 0 0 7 

Winterswijk 1 3 0 2 15 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV A1D 2 6 9 1 
Grol A3 2 6 7 1 

SDOUC A2 2 6 4 2 
Silvolde A2D 2 4 4 2 

MEC A1D 1 3 5 1 
Gendringen A2 1 1 1 1 

WVC-SKVW-Winterswijk A3 0 0 0 0 
AZSV A3 1 0 1 2 

Longa '30 A4 1 0 1 2 
AD '69 A2 2 0 2 4 

FC Trias A3D 2 0 1 8 
Terborg A1 2 0 1 12 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ajax B D1 2 6 13 3 

GWVV D1D 2 6 12 3 
Meddo D1G 2 6 11 6 

WVC-Winterswijk D3 2 3 9 5 
FC Trias D2 2 3 4 5 
SDOUC D2 2 3 8 9 

Vosseveld D1G 2 3 8 9 
AZSV D4 2 3 5 8 
KSH D1 2 3 5 9 

Longa '30 D3 2 0 3 7 
Ulftse Boys D2 2 0 3 10 

WVC-Winterswijk D4 2 0 4 11 

TOPSCOORDERS SENIOREN  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Longa '30 D5 2 6 12 1 

Varsseveld D3 2 6 10 1 

AZSV D7 2 6 9 3 

Terborg D3 2 3 10 6 

Bredevoort D2G 2 3 5 4 

Ajax B D2 2 3 6 7 

DZSV D2 2 3 7 9 

GWVV D2 2 3 8 10 
Varsseveld D4 2 3 4 7 

VVG '25 D4 2 0 2 8 

Silvolde D3 2 0 4 10 
AZSV D8 2 0 2 13 

Topscoorders A-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Joel Robben   2 
Stan van de Pavert 2 
Kees van de Pavert 2 
Twan Berndsen 2 
Thymo Scholten 1 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Juul 6 
Lars 1 

Topscoorders D2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Robin Klompenhouwer 5 
Wessel Immink  2 
Brian Wijkamp 1 
 

naam elftal      doelpunten 
Ramiro Tersteeg 1e 2 
Frank van de Schuur 4e 2 
Jasper Engelen 1e 1 
Maik Jansen 1e 1 
Kees v.d. Pavert 1e 1 
Tom Wanders 2e 1 

Jos Ketelaar 2e 1 
Andres Moreno 4e 1 
Theo Heutinck 4e 1 
Marc Arnold 4e 1 
Ferdie van de Pavert 4e 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
FC Trias E4 2 6 30 1 

AZSV E5 2 6 21 4 
DZSV E3 2 6 7 3 

Den Dam E1 2 4 14 4 
Erix E1 2 4 12 7 

GWVV E1 2 2 8 8 
Westendorp E1 2 2 9 9 
Varsseveld E3 2 1 6 8 
Ulftse Boys E3 2 1 9 14 

VVG '25 E4 2 0 4 12 
SVGG E1 2 0 0 25 

AD '69 E2 2 0 3 28 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Bart 7 
Justin 1 

Topscoorders F-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sem Schepers 1 
Koen Offenberg 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
SVGG F1 2 6 13 2 

Ajax B F1 2 6 14 3 

Etten F1 2 6 17 6 

DZSV F2 2 6 3 1 

Varsseveld F3 2 3 14 7 

SKVW F1 2 3 4 4 

VVG '25 F2 1 0 1 2 

GWVV F1 1 0 2 10 

Den Dam F1 2 0 2 10 

KSH F1 2 0 0 11 

Bredevoort F1 2 0 4 18 


