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D e laatste Boogbal van het jaar ligt voor je. 
Een jaar waar we hebben kunnen genieten van 
het WK in Brazilië waar het Nederlands elftal 
boven verwachting presteerde. Wie herinnert 
zich niet de prachtige van Persietje. Vooraf werd 
er geen dubbeltje gegeven voor de kansen van 
Oranje, maar gaandeweg het toernooi werd duide-
lijk dat de hand van Louitje zijn vruchten begon af 
te werpen. Hoe anders is het nog geen vier maan-
den later waar onder het bewind van ‘onze’ Guus 
het Nederlands elftal zich zorgen moet maken om 
plaatsing voor het EK in 2016 te Frankrijk. Een 
jaar waarin we niet alleen hebben kunnen genie-
ten van het profvoetbal maar ook van het amateur-
voetbal. De onderlinge strijd tegen de naburige 
teams is altijd mooi om te zien, niet alleen op het 
hoogste niveau maar ook de wedstrijden in de on-
derste klassen. Komende zondag wordt de laatste 
competitiewedstrijd van het jaar 2014 gespeeld en 
kunnen we de balans voor wie zich ‘Herbstmeister’ 
mag noemen opmaken.  
GWVV kan uitermate tevreden terugkijken op de 
1e seizoenshelft van het seizoen 2014-2015. Als je 
van te voren had gezegd dat het 1e elftal met de 
bovenste plaatsen mee zou doen dan had je toch 
wel raar opgekeken. Maar toch is het zo, de 4e-

klasse D waarin ze nu spelen was voor hen een 
beetje onbekend terrein omdat er altijd in de rich-
ting van Winterswijk werd gespeeld. Door de on-
bekendheid van je tegenstander ga je misschien 
toch iets onbevangener het veld op en kun je iets 
frivoler spelen. En dat hebben we ook wel gezien, 
wedstrijden waar op een hoog tempo de bal werd 
rondgespeeld en waar ze elkaar goed wisten te 
vinden, met daartussen af en toe een mindere 
wedstrijd. Een compliment voor de spelersgroep 
maar ook aan het kader, die elke keer maar weer 
door de vele blessures moesten improviseren om 
de juiste spelers op de juiste posities neer te zet-
ten. Hierbij kwam nog eens dat er veel jeugdspe-
lers voor de eerste keer op dit niveau acteerden. 
Hoe de rest van het seizoen loopt zal duidelijk 
moeten worden, de competitie wordt voor hen al-
weer op 25 januari hervat. Van te voren spelen ze 
enkele oefenwedstrijden,  
Het 2e elftal kan eveneens met een goed gevoel 
terugkijken, zij staan op dit moment bovenaan in 
de 5e klasse, ook zij hebben met veel verschillen-
de spelers moeten spelen, gelukkig zijn we bij 
GWVV in de omstandigheid dat we nu makkelijk 
spelers van lagere en jeugdteams kunnen inpas-
sen. Als je bedenkt dat dit een aantal jaren een 
groot probleem zou zijn geweest dan mogen we 
ons gelukkig prijzen. Roel zal in zijn vaste rubriek 
jullie op de hoogte brengen van GWVV 2. 
GWVV 3 heeft in de 1e seizoenshelft te maken ge-
had met een haperende speelkalender, vaak werd 
er maar om de 2 weken gevoetbald en kon de ge-
oliede machine nog niet echt op gang komen. 
Toch staan zij met een aantal mindere wedstrijden 
in een underdog positie en kunnen ze als ze op 
stoom zijn nog mee gaan doen om de bovenste 
plaatsen. Paul Wijsman zal in zijn rubriek het licht 
over dit elftal laten schijnen. 
GWVV 4 is een team die heel goed uit de start-
blokken kwam maar zienderogen minder ging spe-
len naarmate de competitie vorderde. Ook zij heb-
ben hun team niet altijd standvastig o.a. door an-

Nieuws 

dere verplichtingen op de zondag. Wel is het bij-
zonder waardig dat ze er in blijven geloven en dat 
de vaste Beer mascotte elke week van de partij is. 
Gezien het feit dat de laatste twee wedstrijden 
weer werden gewonnen gloort er hoop voor dit 
team o.l.v. Sire Alex in de 2e competitiehelft. 
GWVV 5, een compleet nieuw elftal met een paar 
‘oudere’ spelers heeft het geluk in de 1e competitie-
helft nog steeds niet aan hun zijde. Toch kan ge-
zegd worden dat deze groep serieus bezig is met 
het spel. De trainingen worden goed bezocht en ‘s 
zondags wordt er met veel strijd en passie ge-
speeld. Dit elftal o.l.v. Marcel v.d. Pavert en Rick 
Heinen zou in de 2e competitiehelft weleens goed 
uit de winter kunnen komen, als zij de winterstop 
benutten om te blijven trainen dan zal dat alleen 
maar t.o.v. andere teams voordelig uit kunnen pak-
ken voor hen. Jongens succes. 
Na 18 december ligt het voetbal even stil en zal in 
het nieuwe jaar de draad weer opgepakt worden. 
Ook een rustmoment kan een voetballer goed 
doen, even geen voetbal aan ‘de kop’ maar even 
lekker met wat totaal wat anders (eten en drin-
ken??) bezig zijn. Wij wensen iedereen dan ook 
een heerlijke winterstop.  
In deze Boogbal de vaste rubrieken zoals je dat 
gewend bent van ons, de notulen van de ledenver-
gadering en in jeugdnieuws zal het jeugdbestuur 
de jeugdzaken doornemen. Onder dorpsnieuws 
aandacht voor de activiteiten rondom de kerst in 
ons dorp, ook vragen wij om de oproep van Frans 
van Hardeveld ten harte te nemen. 
We kunnen alvast een voorzichtige balans opma-
ken in de GWVV Superelf, wie horen er tot de suc-
ces coaches en wie maken kans op de troostprijs 
die er aan het eind van het seizoen te vergeven is. 
Roel, de competitieleider zet alles weer voor u op 
een rij. We kunnen alvast verklappen dat we in de 
2e seizoenshelft een nieuwe competitie introduce-
ren gelijknamig aan de rubriek die vrijdags in de 
Gelderlander staat ‘In de aanval’ . Hierbij zullen alle 
GWVV teams gaan strijden om de GWVV In de 
aanvalcup.  Over de telling etc. zullen we in de vol-
gende Boogbal meer berichten. 
 
 
 
Wij wensen ieder-
een fijne feestda-
gen en alvast een 
heel goed 2015. 
 
De redactie. 

G.W.V.V. Agenda:  
14 december; 

Noaproatuurtje 
Na de wedstrijd 

GWVV 1- Ulftse Boys 1 
 

18 december; 
GWVV Potstoten 

Aanvang 20:45 uur 
 

11 januari; 
Nieuwjaarsbijeenkomst 

Aanvang 13:00 
Vooraf wordt het  

snerttoernooi gespeeld. 
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Op zondag 11 januari a.s. wordt de G.W.V.V. Nieuwjaarsbijeenkomst  
gehouden, hierbij willen wij iedereen uitnodigen  

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

 

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

Aanvang 10:00 uur.  
 

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

en het officiële afscheid van Wim Pruyn als voorzitter. 
 

Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs, wij wensen u 
 prettige feestdagen en tot zondag 11 januari in het Dorpshuus. 

 

E lk jaar verschijnt er een kerstboodschap van de voorzitter. Bij Kerst 
denkt een weldenkend mens aan vrede en verdraagzaamheid. Aan inlevingsvermogen en mense-
lijkheid. Aan acceptatie van elkaars mening en respect voor elkaar. Het lijkt een open deur om deze op-
merking te maken. Het in de praktijk brengen is een andere zaak. Als je als buitenstaander je verdiept in 
allerlei clubs, de columns leest van columnisten, dan denk je niet direct aan de witte kerst. 
Vandaag de dag horen we veel geklaag en gemopper. En ja, het zit niet altijd mee, zeker niet als je je 
werk verliest of juist moeite hebt om een volwaardige plaats te verkrijgen in het arbeidsproces. Of als je 
door ziekte wordt getroffen. 
Toch is het belangrijk om je eigen koers te varen met een beleid en een visie voor de toekomst; hoe kun je 
als hoofdbestuur in economisch lastige tijden toch mooie cijfers bezorgen zodat een club vermogen op-
bouwt, zijn zelfstandigheid behoud, zijn jeugdleden toekomst bied en geeft waar je als bestuur de verant-
woordelijkheid in neemt. 
Terugkijkend in de afgelopen jaren hebben wij het als club fantastisch gedaan. We hebben afscheid geno-
men van dierbare leden en er zijn dierbare leden bij gekomen. Momenten van huilen en van lachen ook 
dat hoort bij de saamhorigheid van onze mooie club G.W.V.V.. 
 
Ik wens u allen een mooie kerst. Een mooi uiteinde en een mooi begin. Gelukkig Nieuwjaar en een spor-
tief maar vooral gezond 2015! 
 
Jan Aalders 
Voorzitter 

KERSTGEDACHTEN 

VAN  

DE VOORZITTER 
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14 december GWVV 1 - Ulftse Boys 1 aanvang 14:30 uur 
25 januari Rijnland 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
1 februari GWVV 1 - Peeske 1 aanvang 14:30 uur 
8 februari Etten 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
22 februari GWVV 1 - RKPSC 1 aanvang 14:30 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

 
Meer foto’s op  

http://www.mijnalbum.nl/
Album=ZLAPRKUI 

http://www.mijnalbum.nl/
Album=64ZS84SK 

http://www.mijnalbum.nl/Album=8UJ48OYD
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZLAPRKUI
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZLAPRKUI
http://www.mijnalbum.nl/Album=64ZS84SK
http://www.mijnalbum.nl/Album=64ZS84SK
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PUPIL 

VAN  

DE WEEK 

 Ties  

Flipse 
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– Groessen 1 

B este boogbal . ik ben Ties Flipse en ik was 
zondag pupil van de week.dat vond ik super 
leuk. Ik ging met de jongens van het eerste 
omkleden dat was leuk want ik kon zien hoe ze 
begonnen met de wedstrijd en wat ze allemaal 
moesten doen. Toen we klaar waren gingen we 
trainen en warm lopen, toen gingen we weer naar 
de kleedkamer. Toen moesten wij wachten op 
de scheids.ik liep naar de scheids en toen zei hij 
dat we het veld op mochten rennen, dat was leuk 
toen legde de scheids de bal op de stip en toen 
mocht ik met de bal op goal schieten oooooooooo 
wat jammer de bal ging naast maar kwam via het 
reclamebord weer terug. toch weer de bal gepakt 
en goal oooooooooooooo een mooie goal 
nu Varsselder nog en ja hoor we wonnen 
met .....2-0 

Ook Ties nam de woorden van de coach  
serieus: “Spelers warmlopen.” 

Vanaf de middenstip 
soleert Ties door de 
Groessen defensie 
en scoort de 1-0. 

 
Geachte Boogbal lezers en clubgenoten van 
G.W.V.V..  
 
Langs deze weg wil ik uw aandacht vragen voor de 
aktie : OPGEVENISGEENOPTIE.   
 

O nlangs heb ik mij in laten schrijven voor de-
ze aktie.(de strijd tegen kanker). 
Ik fiets tegen de berg Alpe d` Huzes op, als tegen 
prestatie voor uw donatie aan mij.  
Daar ik dit voor de eerste keer onderneem,en niet 
kan inschatten hoe zwaar deze bergrit is, heb ik 
voor 1x ingeschreven. (Toch ga ik het vaker probe-
ren als mijn conditie het toelaat).  
 
Bijna iedereen weet wel wat over kanker. 1 op de 3 
mensen heeft, of krijgt te maken met deze ziekte.  
Ook ik heb afgelopen jaar, fam/vrien/kenis/ verlo-
ren als gevolg van kanker.   
Dit was voor mij ook de reden om deel te nemen 
aan deze aktie. Veel geld is er nodig voor onder-
zoek en ondersteuning in de strijd tegen kanker.  
Op de link, komt u op mijn persoonlijke site van 
Alpe d` Huzes. Daar vindt u alle 
informatie en donatie`s die 
al  hebben plaats gevonden.  
Ook kunt u mij blijven volgen.  
 
Doneren kan ook op de volgen-
de manier. 
Collecte doos in het clubhuis 
Donderdag ‘s avonds vanaf 
20.30 uur. 
 
Frans van Hardeveld.  
(Trainer GWVV 3 en 5)  
Onstein 22  
7006JV Doetinchem.  
tel: 0314323143.  
Email: 
fransvhardeveld@gmail.com  
 
 
 
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
acties/franshardeveld/frans-van-hardeveld/
actie.aspx 

Opgeven is geen optie 

mailto:fransvhardeveld@gmail.com
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/franshardeveld/frans-van-hardeveld/actie.aspx
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/franshardeveld/frans-van-hardeveld/actie.aspx
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/franshardeveld/frans-van-hardeveld/actie.aspx
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Dit seizoen worden in de volgende 
wedstrijden  

de ballen gesponsord; 
 

14-9-2014 wedstrijd tegen Rijnland sc; 
Welkoop Gendringen 

27-9-2014 wedstrijd teggen vv Etten; 
Autobedrijf Ditters-Schweckhorst 

12-10-2014  wedstrijd tegen Kilder; 
Waterkracht/Lucassen 

2–11-2014 wedstrijd tegen MvR; 
Jan en Willemien Frazer 

9-11-2014 wedstrijd tegen Groessen; 
Miracle 

30-11-2014 wedstrijd tegen HC’03; 
Wim Pruyn 

14-12-2014 wedstrijd tegen Ulftse Boys; 
Autobedrijf Geert Stevering 

1-2-2015 wedstrijd tegen Peeske; 
LN Agro/De onderneming 

22-2-2015 wedstrijd tegen RKPSC; 
Dennis en Ester Lohschelder 

8-3-2015 wedstrijd tegen Sprinkhanen; 
Frans Ratering 

12-4-2015 wedstrijd tegen Loil; 
De Vieftig club 

Ook interesse om een bal te sponsoren 
neem dan contact op met  

de sponsorcommissie. 
 

Sponsorcommissie;
 

Arno Geurts, Chiel le Comte,  
Freek van Arragon, Nico Immink 

copie binnen: komt uit op: 
24 februari 2015 5 maart 2015 

7 april 16 april 
19 mei 28 mei 

De Boogbalplanner 

Seizoen 2014-2015 

Van de oudpapier 

ophalers  

van GWVV. 

W e bedanken alle inwoners van 
Varsselder Veldhunten voor het oud 
papier dat we mogen ophalen aan 
de straat. Het is goed voor de clubkas 
van onze voetbalvereniging GWVV. 
Tevens bedanken we alle ophalers, die 
de eerste zaterdag van de maand 
klaar staan om de wagen met oud pa-
pier te vullen, en natuurlijk het koffie 
adres waar de ophalers onderweg op 
de route worden verwend. Ook de 
chauffeur van Sita bedanken we voor 
de medewerking.  We hopen dat het in 
2015 weer een succes mag worden. 
We wensen u allen straks fijne feest-
dagen en een voorspoedig Nieuwjaar. 
 
Namens GWVV,  
Beent Klijnsma en Bennie Mulder 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 

23-10-2014 

Opening. 
 
● Wim Pruyn opent om 21.10 uur de vergadering 

en heet iedereen van harte welkom. 
● Aanwezig: 56 leden en 5 bestuursleden. 
● Afgemeld: Saskia v/d Pavert-Hebinck, Gert Ke-

telaar, Hans Bruins, Frank Rots en Jos Mulder. 
 
Mededelingen. 
 
● Wim wil op de eerste plaats alle vrijwilliggers 

bedanken voor het vele werk dat ze verrichten 
en vindt dit een prachtige prestatie. Ook voor al 
diegenen die hebben geholpen bij het slagen 
van de Gildedag. 

● Het gebruik van het kunstgras is alleen toege-
staan bij wedstrijden en trainingen, daarnaast is 
het verboden om op het kunstgras te komen op 
straffe van een boete bij overtreding. 

● Eind oktober zal er een begin worden gemaakt 
met de nieuwe kassa/tassenberging. Leden zul-
len hiervoor gevraagd worden om hier een 
steentje aan bij te dragen zodat we er snel ge-
bruik van kunnen maken. De kosten worden 
verdeeld onder het Dorpshuus, GWVV, en de 
Club van Vieftig. 

● Bij het 2e Darttoernooi was de opkomst teleur-
stellend zowel van bestuur als leden was er te 
weinig aanwezig. De ongeveer 50 leden die wel 
aanwezig waren hebben overigens een zeer 
gezellige avond gehad olv. Joost Schut, Bennie 
Mulder en Marco van Remmen. 

 Voor volgend jaar willen we het toernooi dan 
ook weer eerder organiseren. 

● 18 december 2014 zal het potstoten weer wor-
den gehouden. 

● De nieuwjaarsreceptie is volgend jaar op 11-01-
2015 om 13.00 uur. ’s Morgens is er het traditio-
nele snerttoernooi. 

● Barvrijwilliggers is nog steeds een groot pro-
bleem, Wim geeft zich zelf op als voorbeeld, en 
als we dit nu met zijn allen doen is het probleem 
opgelost. Bij de scheidsrechters werkt dit prima 
daar  hebben we zoveel mensen dat ze maar 1x 
per maand hoeven te fluiten op zondag. Daar-
naast brengt elk uur dat je aan de bar staat €1.- 
op voor de clubkas. 

 
Ingekomen stukken. 
 
● Er zijn geen ingekomen stukken. 
 
Notulen algemene ledenvergadering  
 
● De notulen van de algemene ledenvergadering 

van 17-10-2013 worden goedgekeurd en onder-
tekend door de voorzitter en de secretaris. 

 
Jeugdcommissie. 
 
● Mike Frazer leest het verslag voor namens de 

jeugdcommissie. 
 
Namens het jeugdbestuur heet ik iedereen wel-
kom. 
Als eerste willen wij even terugkijken op het vorig 
seizoen. Toen zijn we gestart met 5 elftallen en 
geëindigd met 6 elftallen. 
Er waren enkele elftallen met veel bezetting. Het 
was niet altijd even prettig om met zoveel mensen 
op stap te gaan maar we kunnen constateren dat 
er weinig over geklaagd is door trainers en spe-

lers. 
In de winterstop van het afgelopen seizoen is be-
sloten om de E1 uit elkaar te halen en er een F1 bij 
te maken, De jongeren uit de E plus een aantal 
nieuwe leden vormen nu de F1, voor dit elftal zijn 
ook weer enthousiaste leiders en trainers gevon-
den. 
Ook onze nieuwe A1 is een meerwaarde voor onze 
club gebleken. Zij hebben zich snel aangepast bin-
nen onze vereniging en zijn zeer bereidwillig om 
iets te betekenen voor onze club. Zo fluiten ze op 
toerbeurt een wedstrijd bij de E of de F en ook heb-
ben zij regelmatig op zondag de seniorenteams uit 
de brand geholpen wanneer zij mensen tekort had-
den, dit is een compliment waard. 
Voor het nieuwe seizoen heeft Marco van Remmen 
het jeugdbestuur verlaten, zijn plaats wordt ingeno-
men door André Lippets. 
André zal de coordinatie op zich nemen en als aan-
spreekpunt fungeren van het jeugdbestuur. 
In een van de volgende uitgaves van de boogbal 
zullen we nog een keer aangeven wie welke functie 
vervult binnen het jeugdbestuur zodat iedereen 
weet bij wie hij zich kan melden als er iets is. 
 
Eind vorig seizoen is er wederom overlegd hoe de 
teams in te dele., Hier is uitgekomen dat we dit sei-
zoen iets prestatiegerichter willen gaan trainen en 
voetballen. 
Dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Indelingen 
zijn o.a. gemaakt van uit strategische visie. Hier-
door moeten er keuzes gemaakt worden en als er 
keuzes gemaakt worden, worden er mensen teleur-
gesteld. Toch blijven we erbij dat plezier voorop 
staat en dat het meeste plezier voortkomt uit goede 
prestaties. 
 
Dit jaar hebben we 5 jeugdelftallen te weten een 
F1, E1, C1, B1 en een A1. 
Helaas waren er voor de B junioren maar 11 perso-
nen. Toch hebben we doormiddel van een samen-
werkingsovereenkomst met vv Gendringen een 
volwaardig team op de been weten te brengen. Ze 
spelen nu 5 thuiswedstrijden in Varsselder en 5 
thuiswedstrijden in Gendringen. 
In Gendringen worden zij getraind door trainers van 
Gendringen en in Varsselder door Freek van Arra-
gon en Wim Pruyn. 
Ook voor onze andere elftallen hebben we dit jaar 
weer geschikte en enthousiaste trainers gevonden. 
Ook dit jaar zullen er weer enkele aktiviteiten 
plaatsvinden zoals de Flessen actie het Jan Rie-
kentoernooi en als klap op de vuurpijl een jeugd-
kamp. 
Rest ons het hoofdbestuur te bedanken  voor het 
vertrouwen. En iedereen die zich op welke wijze 
inzet of heeft ingezet, van supporter tot sponsor 
BEDANKT en wij hopen voor iedereen weer een 
leuk en sportief seizoen. 
 
Namens jeugd GWVV. 
Mike Frazer. 
 
Technische commissie. 
 

 Freek van Arragon leest het verslag van de 
technische commissie voor mede namens Eugè-
ne Lucassen. 
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(vervolg Notulen ALV) 

Technische Commissie; korte terugblik seizoen 
2013-2014 en de toekomst.   

 
Afgelopen seizoen waren de resultaten van onze 5 
seniorenteams redelijk variërend.  
Het 1e elftal, voor het eerst uitkomend in de 4e klas-
se, eindigde knap bovenaan in het rechter rijtje.  
Het 2e finishte knap op een tweede plek. Achteraf 
had er misschien zelf meer in gezeten.  
Het 3e kwam deze keer uit in de 6e klasse en kwam 
terecht in de middenmoot. Opvallend was dat er 
regelmatig van de bovenste gewonnen werd en 
van de lager geklasseerde verloren.  
Het 4e eindigde uitstekend in de sub-top.  
Alleen het 5e had een minder seizoen en eindigde 
als laatste in hun competitie.    
 
Onder leiding van onze nieuwe hoofdtrainer Eugè-
ne Boerakker is het nieuwe seizoen 2014-2015 
voor al onze seniorenelftallen uitstekend begon-
nen. Het 1e elftal is dit jaar ingedeeld aan de 
“Liemerskant”.  
Voorlopig bevalt dit goed gezien de resultaten. Met 
op dit moment een 2e plek op de ranglijst. Mede 
gezien het grote aantal blessures is dit knap met 
vooral de complimenten voor de extra inzet van de 
mannen uit het 2e en de A.  
Het 2e staat inmiddels ook weer in de bovenste re-
gionen. Als dit team onnodig puntverlies weet te 
voorkomen kan het wel eens een heel mooi sei-
zoen worden. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat 
Peter niet te veel en te vaak spelers aan het 1e 
hoeft af te staan.  
Ook het 3e en 4e hebben een uitstekende seizoen-
start. Beide teams zijn ook bij de eersten op de 
ranglijst terug te vinden.  
Dit seizoen is het 5e onder leiding van Marcel met 
zijn assistent Rick ook goed begonnen. Natuurlijk 
heeft de samenstelling van dit team even tijd nodig 
om aan elkaar te wennen. Middenmoot of mis-
schien de sub-top is een realistische doelstelling 
voor dit team.  
 
Deze resultaten komen niet vanzelf. Dat blijkt dit 
seizoen wel uit de opkomst tijdens de training. 
Niet alleen bij de selectie is de opkomst goed ook 
bij de lagere elftallen is de start van dit seizoen 
veelbelovend. Frans heeft op de donderdag een 
grote groep waarmee hij lekker “aan het werk” kan. 
Ook Alex heeft op de woensdagavond niet te kla-
gen over de aantallen. Nu is het de kunst deze mo-
tivatie het hele seizoen vol te houden ook bij slech-
tere weersomstandigheden.  
 
Het mag inmiddels bij iedereen bekend zijn dat de 
bezetting bij alle teams vrij minimaal is. Zoals al 
eerder aangegeven is het van belang dat iedereen 
met zijn team en dus ook het clubbelang rekening 
houdt. Afmelding voor de wedstrijd kan in principe 
alleen bij blessures of dringende noodzaak.  
 
Laten wij samen proberen deze uitstekende sei-
zoenstart vol te houden met vooral veel plezier en 
sportiviteit.  
 
TC vv GWVV. 
Eugène en Freek. 
 
Sponsorcommisse. 
 
● Arno Geurts doet verslag namens de sponsor-

commissie. 
Vier jaar geleden zijn we als sponsorcommissie 
begonnen, te weten Freek van Arragon, Nico  
Immink, Chiel le Comte en Arno Geurts. 
We zijn toen gestart met een nieuwe hoofdsponsor 
de Welkoop, en 5 stersponsoren. 
Dit seizoen hebben we 2 hoofdsponsoren Autobe-
drijf Geert Stevering en Dienstverlening Schwartz, 

twee stersponsoren Schuurman Schoenen en 
Slimme Telefoon reparaties.nl  en inmiddels al 9 
subsponsoren te weten Recreatiecentrum Sloo-
termeer, De Zon Grand Café en zalen, Klein-
Poelhuis konstructie bv, G. Bekker industiele ge-
reedschappen bv, HJ v.d. Pavert bv, Physique 
sport en gezondheidscentrum, Aannemersbedrijf 
Gerritsen Ulft bv, Geurts Bouwelementen bv en 
Autobedrijf Ditters-Schweckhorst. Zo is er ook een 
groep van 6 personen die anoniem wil blijven en 
zich de vrienden van GWVV noemt.  
De club van Vieftig groeit nog steeds, zo hebben 
we op de laatste bijeenkomst Rien Klompenhou-
wer als ons 100- ste lid kunnen verwelkomen. 
Daarnaast zijn we met de uitbreiding van de recla-
meborden bezig en met de advertenties voor de 
Boogbal. Hierin willen we de komende jaren nog 
zien uit te breiden. 
 
Verslag penningmeester. 
 
● André geeft een duidelijke uitleg over alle in-

komsten en uitgaven van GWVV. Alle cijfers 
komen uit het boekhoudprogramma van Sport-
link van de KNVB. Met dit programma kan hij 
elk gewenst moment inzien hoe de vereninging 
er voor staat.  

 Ook kunnen we hieruit constateren dat we met 
een verlies hebben gedraaid. 

 Bij de begroting voor 2014/2015 zal hij op dit te 
kort terug komen. 

 
Verslag kascommissie.  
 
● Rob van de Pavert en Rik Fisser hebben sa-

men met André de kascontrole gedaan. Rob 
doet het verslag en geeft aan dat het financiële 
plaatje er keurig en overzichtelijk uitziet en dat 
ze geen onvolkomendheden hebben kunnen 
waarnemen. Een luid applaus is dan ook zeker 
op zijn plaats voor André. 

● Voor de kascommissie is Rob aftredend, De 
voorzitter bedankt Rob en Ton Scholten zal zijn 
plaats innemen. 

 
Begroting seizoen 2014/2015 
 
● Om de begroting sluitend te maken zal er voor 

het eerst sinds 13 jaar een contributie verho-
ging moeten komen. André laat op het scherm 
zien hoe de contributie verhoudingen liggen 
met andere clubs. 

 Voor de senioren is de verhoging het hoogst, 
maar nog altijd aanzienlijk lager als bij andere 
clubs. 

 De duidelijke uitleg roept geen enkele vraag op, 
en zo wordt het voorstel aangenomen. 

 
Bestuursverkiezing. 
 
● Wim Pruyn is na 13 jaar voorzitter van GWVV 

te zijn geweest aftredend. We zijn Wim veel 
dank verschuldigd voor het vele werk dat hij 
heeft gedaan. We zullen op 11 januari 2015 tij-
dens de Nieuwjaarsreceptie op een passende 
wijze afscheid van Wim nemen. 

 Daar er geen tegen kandidaten zijn, stelt het 
bestuur Jan Aalders voor als nieuwe voorzitter. 

. Onder een daverend applaus wordt Jan Aalders 
gekozen tot nieuwe voorzitter van GWVV. 

 Nadat Wim, Jan de voorzittershamer heeft 
overhandigd, wil Jan graag even een woord 
richten tot de leden. 

 Hieronder de toespraak van Jan Aalders als 
nieuwe voorzitter. 

 
Bedankt voor het vertrouwen! 
 
In de afgelopen maanden hebben al enkele men-
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sen me toegefluisterd, dat ze mijn kandidatuur za-
gen zitten. Dat geeft een warm gevoel van welkom 
zijn. Ik aanvaard mijn benoeming daardoor met 
veel vertrouwen en enthousiasme om er samen 
met het bestuur en alle vrijwilligers iets moois van 
te maken. 
 
Toch is er bij mij wel enige aarzeling en spanning. 
Dat komt, doordat ik het roer ga overnemen van 
Wim Pruyn. We kunnen rustig met elkaar consta-
teren, dat er de afgelopen jaren onder zijn voorzit-
terschap iets heel moois is gebeurd. Kijkende al-
leen al naar het dorpshuus en komst van het 
kunstgrasveld. 
 
De vereniging gonst van enthousiasme, plezier én 
succes. Daarin speelt een voorzitter een – als het 
goed is – nuttige rol, maar het is de verdienste van 
leden, vrijwilligers en sponsoren! Door leden, vrij-
willigers en sponsoren is de laatste jaren veel ge-
daan om een stevig fundament te leggen onder de 
vereniging. 
Ook bij de jeugd zijn veel veranderingen doorge-
voerd. Het doel is de jeugd de kans te bieden om 
te leren de baas te worden over zichzelf, de bal en 
het spelletje te snappen. En vooral om heel veel 
plezier met elkaar, de sport en de vereniging te 
beleven. 
 
Hoe is mijn kandidatuur nu eigenlijk ontstaan? 
Op een donderdagavond tijdens mijn bardienst 
vroeg Wim Pruyn mij of hij een keer bij mij langs 
mocht komen, hij wilde mij een vraag stellen waar-
op ik waarschijnlijk niet direct ja op zal zeggen.  
Maar hopelijk ook niet direct nee, Aldus Wim. Wij 
hebben direct een datum geprikt. Toen wij bij mij 
aan de keukentafel zaten kwam naar enig heen 
en weer gepraat de vraag van Wim, deze luidde: 
“Jan wil jij er eens over nadenken of je mijn functie 
als voorzitter van GWVV over wil nemen.  
Ik kan je vertellen, die vraag kwam binnen, hier 
moest ik inderdaad over nadenken. 
 Wij hebben afgesproken een week later wederom 
met elkaar te praten. Ik heb Wim gevraagd zijn 
taken als voorzitter, maar ook de taken van de 
overige bestuursleden op papier te zetten.  
Verder heb ik het verzoek gedaan om de vele 
commissies op papier te zetten met de mensen 
wie hierbij horen en hun werkzaamheden.  
Een week later waren we weer bij elkaar, Wim had 
alles keurig uitgewerkt en ik heb me verbaast over 
hoeveel commissies en de vele vrijwilligers welke 
GWVV kent. Het was goed om te zien hoe alles 
binnen GWVV geregeld is, dit heeft mij doen be-
sluiten mij kandidaat te stellen als voorzitter. 
Komende tijd wil ik vooral gaan gebruiken om mij 
voor te stellen aan leden en commissies voor zover 
zij mij nog niet kennen. 
Ik hoop en reken op veel steun van overige be-
stuursleden en alle leden. 
Verder probeer ik laagdrempelig te zijn met als doel 

als zich kleine probleempjes of onenigheden zich 
voordoen de mensen snel naar mij toe komen. 
Kleine ontevredenheden kunnen vaak snel worden 
opgelost, anders loopt het uit op een groot probleem. 
Allen bedankt voor de aandacht en ik wil graag met 
de volgende woorden afsluiten, 
 
SAMEN de schouders onder GWVV als leden, 

vrijwilligers en sponsoren; daarop 
wil ik u graag kunnen aanspreken. En het is 
in elk geval waarop u mij mag aanspreken. 

 
Rondvraag. 
● Beent Klijnsma vraagt namens de onderhouds-

ploeg of het bord GWVV dat nu aan het hekwerk 
hangt niet op palen geplaats kan worden zodat 
iedereen kan zien dat je bij GWVV bent. 

 Wim anwoord hierop dat dit zeker mooi is voor 
de uitstraling van GWVV, maar dat we dit wel in 
overleg moeten doen met het bestuur van het 
dorpshuus. 

 
● Jules van de Pavert vraagt of wij nog voordeel 

kunnen halen uit het feit dat de velden bij Gen-
dringen nog voor de privatisering worden opge-
knapt.  

 Antwoord: De situatie tussen Gendringen en 
GWVV is niet vergelijkbaar. De gemeente heeft 
de toezegging gedaan dat de velden die door de 
Groenmeesters als slecht zijn beoordeeld nog op 
kosten van de Gemeente worden opgeknapt 
voor de privatisering. Ons veld is al geprivati-
seerd en is van GWVV. Daarnaast maakt het 
aanpakken van de velden ook onderdeel uit van 
een ander groter plan van de gemeente om het 
sportpark anders in te richten.  

    GWVV zal echter zeker niet nalaten om dit bij de 
gemeente aan te kaarten en blijft alert als het 
gaat om ongelijkheid in behandeling.  

  
● Bennie Mulder vraagt of de trainers en leiders de 

kratjes met drinkflessen op het schap bij de wa-
terbak willen plaatsen nadat ze deze hebben ge-
bruikt. 

 
● Om 21.55 uur sluit Wim de algemene ledenver-

gadering. 
 
 Varsselder oktober 2014. 
 
 

Wim Pruyn    Jan Roes 
voorzitter GWVV.   secretaris GWVV. 

(vervolg Notulen ALV) 
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I n de afgelopen maand zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham. De voortgaande 
goede prestaties van de selectie, de gezellige vrij-
willigersavond van SGVV, de in aanbouw zijnde 
Kassa met tassenruimte, de komst van Sinterklaas 
en de vogelshow. Er kan er echter maar 1  uitver-
koren worden en dat is deze maand Henny Kete-
laar herintreden als club-scheidsrechter bij 
G.W.V.V., ex-grensrechter, ex-Boogbal nieter, oud 
papier ophaler, maar vooral trouw lid, omdat hij -
als je hem wat vraagt- altijd bereid is om wat te 
kunnen betekenen voor de vereniging. 
In deze rubriek vragen we Henny o.a. waarom hij 
de fluit weer uit de wilgen heeft gehaald. 
 
Hallo Henny, 
 
Velen in Varsselder-Veldhunten kennen je natuur-
lijk, toch willen we je vragen om voor de lezers die 
je (nog) niet zo goed kennen even voor te stellen. 
 
Hallo allemaal, hier zal ik dan maar mee beginnen.  
Ik ben Henny Ketelaar, zoon van Jan en Diny Ke-
telaar. Ik ben geboren en getogen in Varsselder. Ik 
ben jarig op 20 december en ik ben van bouwjaar 
1965. Ik ben gelukkig getrouwd met Karin en sa-
men met onze dochter Jetske wonen we  Achter 
de Molen 21 in Varsselder. Ik heb 30 jaar in de 
bouw gewerkt en werk nu sinds 2 jaar bij Comfort 
Company in Ulft. 
  
Je hebt bij GWVV veel functies vervuld, maar het 
begon natuurlijk als klein jongetje bij de pupillen. 
Kun je ons iets vertellen over die tijd, had je bv ta-
lent, wie was je trainer en van wie heb je het 
meeste geleerd? 
 
Begonnen bij de pupillen, daarna naar de C, B en 
A junioren. Talent?? Je zou het niet zeggen maar 
men zei van wel!! Gert Ketelaar was toen trainer 
en van hem heb ik veel geleerd. We hadden een 
Super Elftal met de A-junioren. Echt een vrienden-
team.  
  
Hoe is het verder verlopen met je voetbalcarriëre? 
 
Mijn voetbalcarriere is geweldig verlopen, alleen 
eindigde die al bij de A-junioren, dus veel te kort. 
Ik kreeg een knie blessure waardoor het einde car-
riere was. Ik ben daarna leider geworden van het 
3e elftal voor 5 seizoenen onder leiding van Arnold 
Versleyen. Daarna ben ik leider/grensrechter ge-
worden van het 1e elftal. Dat heb ik bijna 15 sei-
zoenen gedaan. Nu ben ik sinds dit seizoen weer 
scheidsrechter en probeer ik de wedstrijden van 
de lagere elftallen in goede banen te leiden. 
  
Kun je ons prijsgeven hoe je aan jouw bijnaam 
Kauwgombal komt, of ga je hier liever niet verder 
op in? 
 
Dat men mij kauwgombal noemt dat weet bijna 
iedereen, maar hoe ik aan deze naam kom weten 
zelfs Karin en mijn beste vrienden niet en dat wil ik 
graag zo houden. 
  
Na je actieve periode ben je je op een andere ma-

nier voor G.W.V.V. gaan inzetten, wat heb je als 
vrijwilliger bij GWVV gedaan en waar heb jij je 
mooiste momenten aan beleefd? 
 
Ik ben nu actief als vrijwilliger bij de papierploeg en 
dat doe ik al bijna 30 jaar. Ik heb vreselijk veel ge-
lachen tijdens de avonden Boogbal inleggen. Ik 
ben scheidsrechter binnen de vereniging en ik sta 
regelmatig voor en achter de bar. Ik heb bij vele 
verbouwingen meegeholpen. Aan het papier opha-
len met trekker en wagen en het boogbal inleggen 
heb ik mooie herinneringen. 
 
Veel gedaan voor de club en veel gelachen, en 
mooie herinneringen. Je doet het dus met veel ple-
zier. Kun je de boogballezers nog vermaken met 
een leuke anekdote uit die herinneringen? 
 
Bij het oud papier ophalen met trekker en wagen 
ben ik een keer gestopt in het buitengebied. Ik 
stapte van de trekker en zei, kijk eens in die doos. 
De jongens op de kar keken en zagen een paar 
leuke boekjes! Hoe weet jij dat zeiden ze, wacht 
maar zei ik, dadelijk in het dorp stoppen we nog 
een keer. In Varsselder zijn we nog een keer ge-
stopt om leuke boekjes te spotten. Het lijkt wel of je 
er een gave voor hebt zeiden de jongens!!  
Ik zei in Hunten was het geluk maar in Varsselder 
was afgesproken werk. Bedankt mannen voor de 
medewerking. 
  
Je bent dan sinds dit seizoen weer club-
scheidsrechter van GWVV wat is de reden geweest 
om dit weer op te pakken? 
 
Het aantal scheidsrechters in de vereniging werd 
minder. De TC heeft gevraagd aan (oud) vereni-
gings scheidrechters of ze niet weer wilden gaan 
fluiten. Met meer mensen hoef je dan ook niet elke 
week een wedstrijd te fluiten. Hier hebben zich een 
aantal scheidsrechters voor aangemeld. Ik dus 
ook. Ik wilde wel weer wat actiefs binnen de vereni-
ging gaan doen als ik het lichamelijk vol kan hou-
den. Het gaat goed en vind het weer leuk om te 

Ook in 2003 zat Henny bij de GWVV clubscheids-
rechters. Hier samen met Bennie Mulder en Gert 
Evers. 
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(vervolg Opvallend...) 

doen. Jullie kunnen mij dus weer in korte broek 
bewonderen op de velden van GWVV. 
  
Als je jezelf mocht omschrijven als wat voor een 
'type' scheidsrechter je bent, wat zou er dan op 
papier komen te staan? Hoe ga je bv. om met 
'lastige situaties' in het veld. 
 
Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben rustig, probeer 
niet partijdig te zijn, strooi niet snel met kaarten en 
probeer de mannen te laten voetballen. 
  
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat 
zou dat voor jou dan zijn? 
 
Dat voetbalvereniging GWVV nog lang mag blij-
ven bestaan en vele spannende wedstrijden mag 
spelen met positieve inbreng van spelers en sup-
porters. 
  
Enkele stellingen; 
Fluiten of de grote trom?   
Fluiten 1x in de 4 weken en grote trom elke dins-
dag 
Vlagger of toeschouwer bij GWVV 1? 
Toeschouwer 
Voor of achter de bar?                
voor de bar 
Papier ophalen of Vissen?          
Vissen 
Kermis of Carnaval?                    
Kermis 
Carnaval in Köln of Vars-
selder? 
In Köln op de donderdag, 
tijdens de carnavalsdagen 
in Varsselder. 
  
We geven je de gelegen-
heid om op één van boven-
staande stellingen terug te 
komen. 
 
Papier ophalen of vissen? 
Zoals jullie wel weten of hebben gelezen in de 
boogbal heeft Varsselder een visvereniging met 4 
leden (ledenstop). We gaan forel vissen en heb-
ben een aantal afnemers die de vis weer lekker 
opeten. De ochtenden zijn altijd vreselijk gezellig 
en de onderlinge strijd is groot. Ik zorg voor de 
boekhouding waar ik precies noteer wie hoeveel 
vissen gevangen heeft, gemiddelden en wie er vis 
afneemt.  
 
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor uit 
bed halen? 
 
“Nou, als ik eenmaal lig laat me dan maar lekker 
liggen.” 
Fijn dat je het lichamelijk aan kunt om te fluiten, 

soms zie je weleens scheidsrechters die vanaf de 
middencirkel alles proberen te volgen en hier flui-
ten ze dan ook meestal naar. Situaties kunnen niet 
goed worden overzien waardoor er verkeerde be-
slissingen worden genomen met alle trammelant 
van dien. Afgelopen weekend zagen we bij twee 
wedstrijden van GWVV dat de scheidsrechter zich 
niet goed positioneerde waardoor er hachelijke 
spelmomenten ontstonden.  Weet jij je altijd goed 
te positioneren in het veld waardoor de spelers 
geen 'last' van je hebben? 
 
“Nee, ik sta wel eens gigantisch in de weg. Zo heb 
ik in een wedstrijd al eens 3 keer een bal van rich-
ting doen veranderen. Ik probeer dit natuurlijk zo-
veel mogelijk te voorkomen maar soms lukt het 
niet. Jammer dan. Een spits schiet ook vaker naast 
het doel dan erin denk ik dan maar.” 
 
In het begin van het seizoen hebben jullie van 
KNVB scheidsrechter René Hakfoort een voorlich-
tingsavond gehad, ben je hier ook bij aanwezig 
geweest en zoja heb je hier nog wat van kunnen 
leren? 
 
“Ja, ik was er ook bij. Wat ik geleerd heb waren de 
tijdstraffen voor de gele kaarten. Verder niet veel 
bijgeleerd.” 
 
Dit seizoen hebben ze bij de KNVB het spelregel-
bewijs geintroduceerd voor de 2e jaars B-junioren. 
Spelers die dit bewijs niet halen kunnen in het sei-
zoen 2015-2016 niet spelen. Wat vind jij van deze 
maatregel? 
 
“Als je voetbal of welke sport dan ook wilt beoefe-
nen dan dient men de spelregels van dat spel te 
kennen. Dus ik ben het eens met de stelling.” 
 
Bij dorpse activiteiten ben jij vaak aanwezig, wat is 
je drijfveer om wat voor Varsselder-Veldhunten te 
betekenen? 
 
“Als je in een dorp woont leef je er niet om te wo-
nen maar om te leven. Als men in een dorp alleen 
maar woont is het dorp niet leefbaar en heeft het 
verenigingsleven geen kans om te bestaan.” 
 
Bij deze geven we je de gelegenheid om nog iets 
anders kwijt te willen als je dat zou willen 
 
“Om van de gelegenheid gebruik te maken wens 
ik, ook namens Karin en Jetske, iedereen gezellige 
feestdagen en een gezond 2015 toe.” 
 
Henny, bedankt voor je medewerking, we wensen 
je met je familie een hele fijne kerst en natuurlijk 
voor 2015 veel fluitplezier bij G.W.V.V.. 

 
De redactie 

Oud papierploeg en Boogbalinlegploeg in het jaar 2003  
waar ook Henny deel van uitmaakte. 

Henny met de 
grote trom bij 
het OLV Gilde. 
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D it jaar zijn de teams in de competitie zeer 
aan elkaar gewaagd. Het onderlinge punten ver-
schil is minimaal en er kan nog van alles ge-
beuren  in de paar wedstrijden voor de winter-
stop. 
 
In de maand November hebben we helaas maar 2 
wedstrijden gevoetbald. Het aantal wedstrijden dat 
door ons is gespeeld blijft hierdoor steken op 7. Het 
is dan ook niet gek dat we afgezakt zijn naar de 5e 
plek. Geen reden tot treuren; bij winst van de in-
haalwedstrijden kunnen we op 2 punten van de 
koploper komen te liggen. 
 
Alweer 3 weken geleden speelden we thuis tegen 
de huidige koploper Etten 4. Dit keer niet op het 
kunstgras maar op het echte gras, wat niet geheel 
in ons voordeel was. De mannen uit Etten schuwen 
geen duel en geven geen wedstrijd cadeau. Door 
een nuttig en belangrijk doelpunt van Jurgen kwa-
men we al in de 19e minuut op voorsprong. De 
vreugde duurde helaas niet lang. We waren nog 
niet eens uitgejuicht of de bal lag al weer aan de 
verkeerde kant in het net.  Na enige kansen voor 
beide ploegen zonder beloning was het rust. In de 
rust werd het duidelijk dat keeper Joost niet verder 
kon spelen en gewisseld moest worden. Werner 
leek de meest geschikte kandidaat en hij liet zien 
zijn keepers kunsten nog niet verleerd te zijn. Met 
een aantal goede reddingen en adequaat uitkomen 
werd de stand lang op 1-1 gehouden. Alles leek 
erop dat de wedstrijd in gelijk spel zou eindigen 
maar jammer genoeg dacht Mark Leyser daar an-
ders over.  Met een uitgespeelde kans scoorde hij 
het winnende doelpunt 5 minuten voor tijd. Eind-
stand 1-2, balen!  
 
Twee weken later was het tijd om weer eens pun-
ten te pakken en wel 3! Op de groepsapp werd ’s 
ochtends al vroeg geappt. Iedereen had er zin in 
en er werd nog laten zien hoe “het muurtje” eruit 
moest komen te zien.  Dit keer stond VVG 4 op het 
programma, thuis op kunstgras. Voor Marc was het 
een 3 punten- en 2 saucijzenbroodjes wedstrijd, 
maar dan moest er wel met 3 doelpunten verschil 
gewonnen worden van zijn collega. In het 1e kwar-
tier kreeg VVG al een paar goede kansen maar ze 
verzaakten te scoren.  In de 18e minuut kregen wij 
een goede kans waarna Ino de 1-0 kon scoren. Na 
de rust waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. 
De VVG-ers kregen echter de bal nog steeds niet 
achter onze doellijn waardoor de voorsprong door 
Marc kon worden uitgebreid tot 2-0. Theo verzeker-
de de winst en de 2 saucijzenbroodjes voor Marc 
door in de 86e minuut te scoren.  Na een schermut-
seling tussen twee spelers van VVG en 2 spelers 
van GWVV ontstond er net voor het einde nog een 
opstootje. Werner W. werd door VVG als dader 
gezien en er werd tegen beter weten in getracht 
hem onderste boven te lopen, zonder resultaat. 
Hierna konden de resterende minuten gespeeld 
worden en klonk het eindsignaal. Eindstand 3-0, 
een welverdiende zege! 
 
Vorige week stond SDOUC 8 op het programma 
maar op mysterieuze wijze was het veld dat zater-
dags nog goed bespeelbaar was, ineens onbe-
speelbaar. De wedstrijd werd daarom afgelast.  Als 
je het mij vraagt was SDOUC gewoon bang om te 
verliezen van een paar oude mannen….. 

Paul  

G.W.V.V. 3   

zakt naar de 5
e
 plek 

H et tweede elftal van GWVV gaat de winter in 
als koploper. Met nog één wedstrijd voor de 
boeg en vier punten ‘los’ is dit al een zekere zaak. 
De afgelopen weken heeft de concurrentie enkele 
punten laten liggen en zijn wij doorgegaan met de 
ongeslagen reeks die al vanaf de tweede competi-
tiewedstrijd voortduurt. Zodoende is de eerste 
plek op de ranglijst bemachtigd en vastgehouden 
de afgelopen weken. 
Van de afgelopen vier wedstrijden werden er 3 
winnend afgesloten en werd er eenmaal gelijkge-
speeld. Maar zoals al eerder vernoemd, omdat de 
concurrentie ook punten liet liggen de afgelopen 
weken, heeft dit ene gelijkspel nog geen gevaarlij-
ke gevolgen met zich mee gebracht. 
De eerste van de afgelopen vier wedstrijden was 
meteen ook de beste en meest doelpuntrijke: 0-7 
uit-overwinning tegen laagvlieger Zeddam 2. Met 
goed positiespel werd al snel duidelijk dat het die 
ochtend wel eens eenrichtingsverkeer kon wor-
den. Sven, Pascal en Tom zorgden voor een 0-3 
ruststand. Na rust maakte Tom zijn tweede doel-
punt en besloot topschutter Rick er een loepzuive-
re hattrick uit te knallen en zo de wedstrijd te doen 
eindigen in 0-7. 
Uit tegen het fysieke Varsseveld 4 stokte de 
GWVV2-machine wat. Een saaie wedstrijd die 
zich voornamelijk op het middenveld afspeelde, 
leek op een bloedeloze 0-0 uit te lopen, totdat Je-
roen een afgeslagen corner in de laatste minuten 
tegen de touwen aanjoeg: 0-1. Misschien niet ge-
heel terecht, maar dat noemen ze dan het geluk 
dat je moet hebben in zo’n seizoen. 
Een week later stond de streekderby en onderlin-
ge broederstrijd van de Hulsjes(onze Sven en hun 
Kay) op het programma: SDOUC 4. Op de Buiten-
ham begon de eerste helft matig en maakten onze 
buren uit Ulft de verdiende 0-1. Hiervan geschrok-
ken, leken we te ontwaken en nog voor rust maak-
ten we de schade goed door doelpunten van Dirk 
en Twan die beiden attent uit een rebound scoor-
den. Na rust bleef het spel onrustig, maar 10 mi-
nuten voor tijd gooide Tom met een klutsgoal de 
wedstrijd op slot: 3-1. 
Afgelopen zondag stond de thuiswedstrijd tegen 
MVR3 op het programma, de enige tegenstander 
waar we dit seizoen van verloren hadden. We wa-
ren dus gewaarschuwd. Tijdens de wedstrijd had-
den wij zeker het betere van het spel, alleen tot 
echte kansen kwam het niet. MVR3 bleek ook een 
stugge ploeg, waar we moeilijk doorheen kwa-
men. In de tweede helft gooide Dirk er een Arjen 
Robben-actie uit (van rechts naar binnen komen 
en met links verwoestend uithalen) die ons de 
voorsprong bezorgde. Toch wist MVR gelijk te ko-
men door een ingekopte corner. In het restant van 
de wedstrijd waren er nog enkele kansen, maar 
hadden we ditmaal het geluk niet aan onze zijde, 
dat we al vaker in voorgaande wedstrijden wel 
hadden. 
Voor de winterstop wacht nog één wedstrijd: Ter-
borg 2 uit. Na deze wedstrijd zullen we als winter-
kampioen betaamd in de kantine genieten van 
een patatje met een knakworst en een glas ranja. 
Na de winterstop zijn er nog 10 wedstrijden te 
gaan, die uiteindelijk moeten leiden tot één doel: 
dezelfde klassering als hoe die nu is. Hoe dat ver-
loopt, leest u in de volgende Boogbal.. 

Roel 

G.W.V.V. 2 

Winterkampioen!  
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 
 

Wij feliciteren in de 
maand  

december/januari 

18-dec Jesse Spoel 

20-dec Henny Ketelaar 

20-dec Danny van Wessel 

21-dec René Hakvoort 

25-dec Bram Legeland 

29-dec Frank van de Pavert 

30-dec Joost Schut 

30-dec Sebastiaan Flipse 

31-dec Jeroen Bruins 

31-dec Jan Aalders 

1-jan Jeroen Aalders 

4-jan Wim Klompenhouwer 

6-jan Ted van de Pavert 

8-jan Mark Welling 

11-jan Jan Roes 

11-jan Bob Zweers 

11-jan Eugene Boerakker 

15-jan Clemens Wissing 

17-jan Carlo Cornielje 

20-jan Marc Hoksbergen 

23-jan Dion Ruesink 

24-jan Martin Bolk 

24-jan Gijs van Remmen 

25-jan Tonny Slutter 

25-jan Marloes Bruins 

26-jan Kris Hebbink 

26-jan Bjorn Engelen 

27-jan Eugène Lucassen 

27-jan Tom Wezendonk 

28-jan Jim Weijkamp 

31-jan Bennie Mulder 

11-dec Sjoerd Immink 

13-dec Wessel Immink 

14-dec Cas Steenbreker 

16-dec Hugo Offenberg 

16-dec Dirk Jansen 

16-dec Elze Braam 

18-dec Robin Klompenhouwer 
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E en reeks van wedstrijden heeft de afgelopen 
periode weer de nodige wijzigingen opgeleverd 
ten aanzien van de ranglijst van de Superelf-
competitie. De afgelopen weken zijn er door de 
deelnemende teams weer flink wat punten ver-
diend die de volgende nieuwe stand tot gevolg 
heeft. TKS van Ferdie v/d Pavert gaat als 
Herbstmeister de winterstop in. 
Waar er bij de eerste tussenstand nog kleine verschil-
len tussen de teams zaten, worden deze verschillen 
naarmate de competitie vordert toch groter. Wat over 
het algemeen opvalt is dat de behaalde scores van 
elk team deze editie hoger dan gemiddeld waren.  
Kijkende naar de uitslagen van de seniorenteams de 
afgelopen periode is dit ook niet verwonderlijk. Zowel 
GWVV1 als GWVV2 bekleden de koppositie in hun 
eigen competitie, hetgeen dat gepaard gaat met veel 
gescoorde doelpunten. Ook het vijfde elftal heeft on-
danks wat wisselende resultaten vaak het net weten 
te vinden de afgelopen periode. 
Aanvallers die de afgelopen periode veel punten 
gescoord hebben zijn Rick Hendrixen, Tom Wanders 
en Mart de Leeuw. Daarnaast hebben veel midden-
velders en verdedigers vanwege hun vermenigvuld-
igings-factor ook punten aan de coaches bezorgd. 
Speler die elke coach de afgelopen periode zich 
gewenst had is middenvelder Jeffrey Bruil van GWVV 
5. Met drie doelpunten leverde hij 12 punten op per 
coach die hem in zijn/haar team heeft staan. 
Met het (bijna) ingaan van de winterstop, kunnen de 
spelers zich weer opladen en in het nieuwe jaar weer 
de nodige punten bij elkaar sprokkelen voor de 
coaches.  
De periodeprijs gaat ditmaal naar de hoogst geno-
teerde vrouwelijke deelnemer: Lucia Heutinck. Bij de 
volgende tussenstand in de eerste Boogbal van het 
nieuwe jaar zal de periodeprijs naar het hoogst geno-
teerd jeugdlid gaan. 
 
Alle coaches worden wederom veel succes gewenst 
de komende tijd! 
 

Roel 
 

‘TKS’ van Ferdie v/d Pavert 
 

Joost Schut 
 

Chiel le Comte - Pascal Sloot - Bram v/d Pavert 
 

Maik Jansen - Jeroen Aalders - Jeffrey Bruil -  
Theo Heutinck 

 
Roy Cornielje - Marc Arnold - Mart de Leeuw 

 
 
Noot redactie: 
 
Ferdie doet al vanaf het begin van de GWVV-superelf 
mee met dit elftal TKS. Het laat zich natuurlijk raden 
waar deze drie letters voor staan. Zal hij dan naar de 
jarenlange ervaring dit seizoen gaan toeslaan in de 
superelf? We zullen het gaan zien in het verdere ver-
loop.   

GWVV Superelf 

2014/2015 

(tussenstand t/m 7 december) 

Tussenstand Superelf 

1 Ferdie v/d Pavert TKS 94 

2 Bennie Bruins Bruunske FC 92 

3 Chiel Terhorst Mes que un club 92 

4 Jordy Bussink GWVV 4 90 

5 Carlo Cornielje Wally team 89 

6 Danny van Wessel BaloDanny 86 

7 Theo van Wessel FC Barcelona 86 

8 Casper Bussink Team Cappie 83 

9 Martijn Klompenhouwer FC Klomp 82 

10 Lars Hendrixen D'r op stoeven 80 

11 Andre Jansen Eurobewaker 78 

12 Dirk Jansen FC Maggy 78 

13 Rien Klompenhouwer P en O 78 

14 Eugene Lucassen Waterboys 76 

15 Jurgen Schut B.L.D.M. 76 

16 Theo Heutinck The Champ 73 

17 Kees v/d Pavert The Kellers 72 

18 Stan v/d Pavert Hala Madrid 72 

19 Bryan Wijkamp FC Tikkie Takkie 71 

20 Jan Roes S.F.G.V.U. 71 

21 Lucia Heutinck Het geknipte team 71 

22 Cas Aalders Dreamteam 70 

23 Simone Bussink De Bussies 70 

24 Clara Bussink Claar is Kees 69 

25 Marijke van Wessel Trotse Oma 69 

26 Paul Schut Tuinploeg 67 

27 Nico Immink De Geel-Witten 66 

28 Peter Roes FC Langs de Lijn 66 

29 Sandra Immink G.W.V.V. 6 65 

30 Marie José Cornielje FC Kwiebes 63 

31 Beent Klijnsma Bankzitters City 60 

32 Twan Berntsen FC Plakzak 58 

33 Ted v/d Pavert FC de Boetoeham 57 

34 Swen te Kaat FC Naamloos 56 

35 Rik Fisser FC Leemland 55 

36 Sjoerd Immink Het Dorpsclubsken 55 

37 Alex Cornielje FC Knudde 53 

38 Maud te Kaat FC Leemland 53 

39 Roy Cornielje FIFA Ultimate team 53 

40 Marcel v/d Pavert Superboys 52 

41 Marco van Remmen Brandholt 52 

42 Jan-Ole Kantus FC Op de Wreef 50 

43 Ruud v/d Pavert 
Tuut, Tuut, Tuut, Team van 

Ruud 48 

44 Ivo Joosten FC Ulft 46 

45 
Bennie Mulder / Sven te 

Kaat FC KDM 39 

46 Jan Terhorst GWVV 6 26 

Maandprijs is voor het “Het geknipte team”. 
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Aanbouw kassa en tassenrek!! 

Mede mogelijk gemaakt door SGVV, GWVV en de Vieftig club 

En de vrijwilligers die hiervoor de handen uit de mouwen steken. 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 

8-11-2014 GWVV E1 
SJO Zeddam-Sint 

Joris E4 6 3 

8-11-2014 GWVV F1 Dinxperlo F1 5 0 

8-11-2014 GWVV C1G SDOUC C2 3 4 

9-11-2014 GWVV 5 Westendorp 2 3 2 

9-11-2014 Zeddam 2 GWVV 2 0 7 

9-11-2014 GWVV 3 Etten 4 1 2 

9-11-2014 GWVV 4 Stokkum 3 1 4 

9-11-2014 Groessen 1 GWVV 1 0 2 

15-11-2014 Ajax B F1 GWVV F1 1 3 

15-11-2014 GWVV C1G Wolfersveen C1GD 4 1 

19-11-2014 GWVV A1 Etten A1D 2 1 

22-11-2014 SDOUC F2 GWVV F1 11 0 

22-11-2014 
SJO Den Dam/NVC 

E2G GWVV E1 7 1 

22-11-2014 GWVV C1G VVG '25 C2 2 2 

22-11-2014 AZSV A2 GWVV A1 7 0 

23-11-2014 GWVV 3 VVG '25 4 3 0 

23-11-2014 GWVV 5 NVC 2 1 5 

23-11-2014 HC '03 4 GWVV 4 2 0 

23-11-2014 Varsseveld 4 GWVV 2 0 1 

23-11-2014 Loil sv 1 GWVV 1 0 2 

29-11-2014 GWVV E1 Zelos E5 2 1 

29-11-2014 GWVV F1 Gendringen F2 1 0 

29-11-2014 Etten C1 GWVV C1G 1 0 

29-11-2014 GWVV A1 Gendringen A1 1 1 

30-11-2014 GWVV 2 SDOUC 4 3 1 

30-11-2014 SDOUC 8 GWVV 3   
30-11-2014 AD '69 5 GWVV 5 4 1 

30-11-2014 GWVV 4 Keijenburgse Boys 5 2 1 

30-11-2014 GWVV 1 HC '03 1 2 1 

6-12-2014 SDOUC E3 GWVV E1 2 11 

6-12-2014 Doetinchem A1 GWVV A1 4 0 

7-12-2014 GWVV 2 MvR 3 1 1 

7-12-2014 Stokkum 4 GWVV 3 2 1 

7-12-2014 MEC 4 GWVV 5 1 4 

7-12-2014 GWVV 4 Sprinkhanen 4 1 2 

7-12-2014 Angerlo Vooruit 1 GWVV 1 2 3 

 

 Wij wensen de familie Bruggeman heel veel 
sterkte toe met het grote verlies van echtgenote 
en moeder Elise. 

 

 Oud clubtopscorer Tom Wanders betrad na de 
wedstrijd tegen Zeddam 2 op zondag 8 novem-
ber onder daverend applaus het Dorpshuus. 
Tom stond nl. het gehele seizoen nog 'droog' en 
in deze wedstrijd scoorde Tom wel 2x. Volgens 
Tom; "Zo now könk d'r op los scoren, de span-
ning is d'r now vanaf".  Klaarblijkelijk waren da 
applaudiseerders degenen die Tom in de su-
perelf hebben staan. zij zullen dus een plaatsje 
gaan stijgen. 

 Hennie Ketelaar is dit seizoen toegetreden tot 
het keurkorps van clubscheidsrechter van 
GWVV. Hij heeft er zo'n plezier in gekregen dat 
hij de gele en rode kaart mee naar huis neemt. 
Zou Henny nu thuis met gele en rode kaarten 
gaan strooien of zou Henny als ie weer eens te 
laat uit het dorpshuus komt een kaart uitgereikt 
krijgen met code 3, ernstig gemeen spel. 
Henny fijn dat je weer terug bent, veel fluitple-
zier. 

 Het keurkorps behelst nu 8 scheidsrechters, wat 
betekent dat ze niet elke zondag aan de 'bak' 
hoeven wat in het verleden wel het geval was. 
Klasse heren fluiters!! 

 Sommige nicknames zijn wel zo ingeburgerd dat 
GWVV-kaderleden niet eens weten dat het een 
bijnaam is getuige het volgende telefoonge-
sprek. 
Alex Cornielje belt op de donderdagavond naar 
huize Zimmerman om te vragen of Erwin zon-
dag met GWVV 4 mee kan spelen.  
Ander kant van de lijn; "Hallo met Zimmerman" 
Alex: "Ja hallo, met Alex Cornielje van GWVV  is 
Sjimmy ook thuus." Het blijft even stil aan de 
andere kant van de lijn en aan de andere kant 
van de lijn hoor je op de achtergrond: "Erwin, ik 
heb hier iemand van het voetbal aan de lijn en 
die moet ene Sjimmy hebben weet jij toevallig 
wie dat is" Erwin neemt vervolgens de telefoon 
van z'n vader over waarop Alex (die inmiddels 
door de aanwezigen in de bestuurskamer onder 
de nodige hilariteit op z'n fout is gewezen) zegt: 
Hallo, Sjimmie kön i'j zondag met ons mee voet-
ballen" waarop Erwin zijn ja-woord geeft. 
Misschien kunnen we voor degenen die de laat-
ste jaren bij G.W.V.V. zijn gekomen, een bijna-
menlijst op stellen zodat voordat er gebeld wordt 
eerst op dit lijstje wordt gekeken.        

 De spelersvrouwen van GWVV 3 waren diep 
onder de indruk van de reddingen die doelman 
Werner Wellink (hij verving vaste keeper Joost 
Schut) "Goh, wat knap zeg van Werner." Nadat 
een reservespeler hen er op attendeerde dat 
Werner in het verleden gekeept had was het in 
één keer niet zo knap meer van Werner. 
"Gohhhhh, dat wisten wi’j helemoal niet"  
 Werner, volgens insiders heb je het knap ge-
daan. 
 

BCVV nieuws 
 

P enningmeester André Jansen 
van GWVV is adviseur bij de 
BCVV  ( Biljartclub Varsselder 
Veldhunten) Jan Mulder, Henny 
Ketelaar, Ronnie Overbeek, Rik 
Fisser en reserve Beent Klijnsma 
leerden in korte tijd van Acquit af 
spelen, Piqué, trekstoten, carambolen, diep raken, 
effect, kets, klos en het moyenne. De nastoot werd 
aan de bar gepleegd. 

Jij komt toch ook op 18 december potstoten!!  
Afsluiting van het jaar 2014. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

Trainers A1:  

Chiel Terhorst  06-12212142  

Sven Maatman 06-53569324 

Tim Jansen       06-53716910 

 

Trainers B1:  

Freek van Arragon 06-12961529 

Wim Pruijn             0315-683363 

Stan Legeland 

Niek Legeland 

Marco Heukhorst 

 

Trainers/leider C1:  

Kees vd Pavert: 06-44341448 

Stan vd Pavert  06-20917927 

André Lippets 0315-631929 

 

Trainers/leiders E1: 

Hans Bruins tel. 632247 

Manfred Kuster tel. 630286 

Manuel te Bogt 

Erik Huls 
 
Trainers/leiders F1: 
Emile Kwak 
Wilco Pennings 
 
Jeugdbestuur; 
Christel Aalders tel. 632727 
Sven te Kaat tel. 06-623616620 

Sven Maatman         tel.  06-53569324 
Mike Frazer tel. 631810 

D agen worden korter en donkerder. De feestdagen staan voor de 
deur. De jeugd speelt zijn laatste wedstrijden voor de winterstop. 
Met de A-junioren gaat het redelijk goed in de zware 2e klasse. Jongens 
spelen nu al soms in de basis bij het 1e elftal. Een goede zaak. 
De B-junioren speelt voor het eerst in de samenwerking met Gendrin-
gen. Welke goed verloopt. Het is wennen voor de jongens, maar de re-
sultaten komen. 
De C-junioren hebben het qua klasse zwaar maar voetballend doen ze 
voor weinig ploegen onder. 
De E-pupillen spelen goed in hun klasse en zullen na de winterstop een 
klasse hoger spelen. Wij zijn benieuwd hoe dat zal gaan. 
De F-pupillen spelen hun wedstrijdjes en doen in de middenmoot goed 
mee. 
De doelstelling voor onze jeugd moet zijn plezier en daarna het voetbal. 
We spelen liever een goede pot voetbal dan we het resultaat halen met 
slecht voetbal. Zo leiden we onze jeugd op. Samenwerking met Gen-
dringen verloopt redelijk goed, een goede zaak wat in de toekomst mis-
schien nog wel meer vormen aan zal nemen. Rest ons nog alle gebles-
seerden  een voorspoedig herstel toe te wensen. Daarnaast willen we 
iedereen bedanken die in wat voor vorm ook ons gesteund hebben. 
 
Iedereen fijne feestdagen en een fijn uiteinde. 
 
 
Het Jeugdbestuur 

G.W.V.V. F1 
 
Zaterdag 25 oktober, GWVV F1 – Etten F1 
Uitslag:  5 - 4 
Aanvoerder: Merle  
 
Zaterdag 25 oktober was ik aanvoerder. 
We speelde tegen Etten. 
In de pauze stond het 2-1. 
Op het eind stond het 5-4 voor G.W.V.V. 
We hadden gewonnen! 
Iedereen was  . 
Groetjes Merle  
 
Zaterdag 1 november, VIOD F5 - GWVV F1 
Uitslag: 2 - 2 
Aanvoerder: Teun 
 
Hoi allemaal! 
Zaterdag 1 november moesten we in Doetinchem tegen Viod voetbal-
len. 
Het was een leuke wedstrijd. Pepijn en Nout Sloot maakten allebei een 
goal, maar viod 
maakte er ook 2 dus het eindigde in gelijkspel. 
We hebben allemaal goed gespeeld. Volgende keer weer winnen!! 
Voetbalgroeten van Teun. 
 
Zaterdag 8 november, GWVV F1 – Dinxperlo F1   
Uitslag:  5 - 0 
Aanvoerder: Nout 
 

Hier komt mijn verslagje, 
8 nov 10.00 uur Dinxperlo F1-Varsselder F1 
thuiswedstrijd 
Merijn 1 goal 
Boaz 1 goal 
Nout 3 goals 
We hebben met 5-0 gewonnen! 
Het was heel leuk geweest.  
De eerste goal was in de eerste helft van Merijn. 
In de 2e helft heeft Nout een goal gescoort en daarna Boaz en daar-
na Nout. 
Pepijn heeft bijna een goal gescoort. 
We hebben samen goed gevoetbalt.  

 
voetbalgroetjes van Nout  
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(Vervolg Jeugdhoek) 

Zaterdag 15 november, Ajax B F1 – GWVV F1 
Uitslag:  1 - 3 
Aanvoerder: Keano 
 
Zaterdag 22 november, SDOUC F2– GWVV F1 
Uitslag:  11 - 0 
Aanvoerder: Boaz 
 
Hoi ik ben Boaz, 
Op 22 november moesten tegen sdouc f2. 
We hadden 11-0 verloren! Maar het was wel leuk. 
Maar het was wel jammer. We moesten wel heel 
vroeg opstaan . ik was aanvoerder en ik had een 
echte aanvoerdersband om. Cesar van de E1 voet-
balde ook mee. 

En veel voetbalplezier     Groetjes Boaz 
 
 
Zaterdag 29 november, GWVV F1 – Gendringen F2 
Uitslag:  1 - 0 
Aanvoerder: Thiemo 
 
Hierbij mijn verslagje. 
29-11-2014. GWVV- Gendringen 
Wij waren op het veld en daarna gingen we voetbalen tegen gendringen 
En de tegenstanders trapten af ik ging  snel op de bal af . 
En ze waren rood wit en de eind stand was 1-0 voor ons GWVV f1 
En we waren allemaal blij. 
Groetjes thiemo 

“Wees zuinig op ons materiaal” 
 

D onderdagmorgen 6 november trof beheerder Paul 
Schut, de goals zoals je in de hiernaast staande foto ziet 
aan.  
 
Vaak is al door het bestuur gezegd: 
“We hebben onze accommodatie er prima bij liggen, wij vragen 
dan ook aan iedereen om ook zuinig te zijn op ons materiaal” 
Het verzoek dan ook aan iedereen om dit dan ook te doen; 
Na het trainen de doelen en ander spelmateriaal weer goed en 
netjes op te bergen!! 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

Januari; 
1 Gezellig het dorp nieuwjaar wensen aanv. 0:30 

uur in het Dorpshuus. 
3 Oud papier ophalen. 
11 GWVV Nieuwjaarsbijeenkomst 
16 Jeugdpronkzitting De Zinkput 
17 Pronkzitting De Zinkput 
 
 

  

DORPSKALENDER  
kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

December; 
6 Oud papier ophalen. 
21 Kerstconcert fanfare St.Gregorius 
30 potstootavond De Zon 
31 Carbidschieten 
 

Orde van de Heilige Sebastianus zet 

zich in voor realisatie van  

de dierenweide en dorpstuin  

in Varsselder-Veldhunten 

J e inzetten voor God, voor het geloof, is een 
van de grote uitdagingen van onze tijd.  
 
Ook de Orde van de heilige St. Sebastianus in 
Gelderland wil deze uitdaging aangaan. Geba-
seerd op een eeuwenoude traditie heeft het gilde-
wezen in Europa en in Nederland op vele manie-
ren een relatie met belangrijke elementen van de 
samenleving. 
De orde van de heilige St. Sebastianus stelt zich 
voor alles ten doel het Christelijke karakter van het 
Schutterswezen in stand te houden, te versterken 
en uit te dragen…Zo staat het vermeld is de 
grondvesten van deze Europese orde waar 15 per-
soonlijke leden vanuit de Gelderse Schuttersfede-
ratie aan verbonden zijn. Je inzetten voor het le-
ven is een ander belangrijk thema binnen de Orde. 
En juist van dit thema heeft de federatie gemeend 
om als orde leden daar dan ook een invulling aan 
te moeten geven. Als orde leden draag je je finan-
ciële steentje bij in Europa maar ook in je eigen 
federatie vinden hun dat de ordeleden zich moeten 
inzetten voor het uitdragen van de belangen in en 
van hun eigen leefgemeenschap. Dat is zo met 
elkaar afgesproken en dat wil de federatie ook uit-
dragen. Twee jaar geleden is er besloten om op de 
dag waar het Gelders Schuttersfeest gehouden 
wordt, ook een thema uit dat dorp te willen aange-
ven als doel waarvoor schutters en gildebroeders 
van Gelderland zich voor inzetten. Dit jaar is Vars-
selder-Veldhunten uitverkoren met als doel te hel-
pen bij de realisatie van de Dierenweide en Dorps-
tuin van Stichting Dierenweide Varsselder Veld-
hunten. Met de realisatie van een dierenweide 
krijgt het dorp een extra kwaliteitsimpuls. Om deze 
reden heeft het gemeentebestuur besloten het 3e 
speelveld te verkopen aan een 4-tal initiatiefne-
mers, die zich verenigd hebben in de Stichting. De 
orde van de Heilige Sebastianus in Gelderland zal 
dit initiatief ondersteunen door een inzameling te 
houden onder haar leden en op de dag van het 
schuttersconcours onder de bezoekers aan de 
erewijn. Ook de deelnemende verenigingen wer-
den verzocht om op deze dag een bijdrage te ge-
ven aan dit dorpsproject waarmee de federatie 
heeft laten zien dat ze niet alleen maar komen om 
te feesten en te strijden in Varsselder-Veldhunten 
om de hoogste prijzen, maar ook graag een ca-
deau met elkaar willen achter laten als blijk van 
dank, zoals Sebastianus dat ook deed. 
Wij zijn als stichting bijzonder vereerd dat onze 
dierenweide en dorpstuin op deze manier onder de 
aandacht is gebracht en wil de Gelderse Federatie 

maar ook zeker O.L.V. Gilde hartelijk danken voor 
deze financiële steun. Op donderdag 27 november 
is ondergetekende samen met Voorzitter van 
O.L.V. Gilde Andre Bussink en commandant Theo 
Vonk naar de jaarvergadering afgereisd en hebben 
we een cheque van maar liefst € 500,00 in ont-
vangst mogen nemen. Deze cheque werd op zeer 
mooi wijze aangeboden door de voorzitter van de 
Gelderse Federatie de heer Wim Sanders. 
 
Wij als Stichting Dierenweide Varsselder-
Veldhunten willen nogmaals onze dank uitspreken, 
ook zeker aan de gulle gevers. 

VDVV nieuws 
                       
Activiteitenbundeling 
Als VDVV hebben we initiatief genomen om te kij-
ken of het organiseren van activiteiten voor de ver-
schillende doelgroepen efficiënter kan. We zijn 
hiervoor het gesprek aangegaan met de KIVADA, 
Oranjecomité en Actiecomité. Uit de 1e gesprek-
ken is naar voren gekomen dat we voordelen voor 
bundeling zien door intensiever samen te werken 
met het Actie –en Oranjecomité.   
Voordelen van deze opzet: 
• In de voorgestelde opzet kan elke partij  zijn 
eigen specifieke activiteiten blijven organiseren.  
• De komende jaren zal financieel steeds 
moeilijk worden voor individuele partijen. Door te 
bundelen kun je financieel overleven. 
• Werken met gezamenlijke jaarbegroting. 
Daaronder deelbegrotingen voor de diverse activi-
teiten. 
• Eén aanvraag richting Stichting VVVVV. 
• Een aanvraag richting andere sponsoren. 
• Een aanvraag richting subsidiebronnen. 
• Makkelijk een jaarprogramma te maken dat 
afgestemd is op de diverse partijen jong en oud. 
• Kruisbestuiving: door verschillende invals-
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hoeken en expertise, ontstaan nieuwe ideeën en 
activiteiten. 
De 1e resultaten van deze  samenwerking heeft  u 
kunnen zien tijdens de organisatie van de “Piep 
Jong-Inn V-V” , Jong –Inn V-V en de 
“Haloweenparty.” 
De KIVADA zit al in Stichting “Jonkie”. Vooralsnog 
veranderen we aan deze situatie niets. 
Uiteraard zijn andere partijen die willen aanschui-
ven, van harte welkom. Daarnaast willen we na-
mens alle partijen nogmaals benadrukken dat acti-
viteiten alleen georganiseerd kunnen worden bij 
voldoende vrijwilligers. Interesse?, laat het ons 
weten!! 
 
Investeringen 
Om meer activiteiten te kunnen ontplooien hebben 
we als bestuur geïnvesteerd in een Full HD bea-
mer met scherm, deze hangt in de multifunctionele 
ruimte in ’t Dorpshuus. 
Ook hebben we geïnvesteerd in een 2-tal nieuwe 
dartbanen. Bedoeld voor gebruik bij ontmoetings-
activiteiten.  
Leden van de dart club hebben deze dartbanen 
gemaakt. Naast de dart club die er gebruik van 
maakt, gebruiken we deze ook bij een dartactiviteit 
tijdens bv. Jong –Inn. Realisatie is dus een sa-
menwerking tussen de dart club en VDVV. 
 
Dorpswebsite. 
De nieuwe versie van onze dorpswebsite draait 
ondertussen zonder problemen. Met dank aan on-
ze webmaster, Joris. 
De laatste aanpassingen zoals een nieuwe dorps-
agenda en dorpsbode /prikbord hebben plaatsge-
vonden. Deze gaat natuurlijk alleen werken, als we 
deze gezamenlijk vullen. 
Dat we met onze dorpswebsite met z’n allen iets 
unieks gecreëerd hebben, blijkt uit de bezoekers-
aantallen. We hadden in september maar liefst 
21.000 bezoekers.                     Ook op de nieuwe 
website van de KNVB over de gevolgen van krimp 
(www.scholderanscholder.nl) staan wij genoemd 
als een voorbeeld van “verbindingen leggen tus-
sen mensen”. U, als gebruiker en/of bezoeker kunt 
ons waardevolle input geven over de website. Alle 
feedback over de website en tips zijn van harte 
welkom en kunnen gestuurd worden aan webmas-
ter@varsselderveldhunten.nl 
 
Herinrichting Hoofdstraat. 
Om deze wens vanuit het dorp gerealiseerd te krij-
gen, in deze tijd van bezuinigingen, hebben we er 
als VDVV voor gekozen om er een burgerinitiatief 
van te maken. De 1e informatieavond hebben we 
ondertussen al gehad. Tijdens deze informatieve 
avond hebben zich al een 5-tal bewoners aange-
meld om als klankbordgroep aan de slag te gaan. 
Samen met de gemeente zullen we er de komen-
de jaren na streven om de Hoofdstraat een meta-
morfose te laten ondergaan. Zelfwerkzaamheid zal 
hier zeker een onderwerp van gesprek in worden. 
Om dit proces met zijn allen tot een goed einde te 
brengen, is er in overleg voor gekozen om de hui-
dige bomen nog één keer flink te snoeien ( kalabe-
ren). Dit is ondertussen gebeurd en geeft in menig 
huiskamer volgend jaar weer meer licht. 
 
Herbestemming Kerkgebouw 
Tijdens de laatste bijeenkomst is duidelijk gewor-
den dat het plan om het kerkgebouw te herbe-
stemmen naar een crematorium geen doorgang 
vindt. 
Op dezelfde avond hebben de heren Henk Wan-
ders en Jan Frazer aangegeven het belangrijk te 
vinden dat het kerkgebouw en begraafplaats in 
handen blijven van het dorp. Om dit te realiseren 
hebben ze een plan voorgelegd aan het bestuur 
van de Verrijzenis parochie. 

Onlangs zijn wij (VDVV) gevraagd door deze initia-
tiefnemers, om mee te denken en verdere struc-
tuur te geven aan hun idee. Dat we hierin mee in-
gestemd hebben, ligt in het feit dat de inwoners 
van V-V zich duidelijk hebben uitgesproken voor 
het in stand houden van het kerkgebouw. We heb-
ben daarom samen met de initiatiefnemers ge-
brainstormd over hoe wij als VDVV de toekomst 
zien van het kerkgebouw en of dat overeen komt 
met hun beeld.                                                                                            
Uit deze sessies is duidelijk naar voren gekomen 
dat een initiatief als uitgangspunt moet nemen dat 
het kerkgebouw en ‘t Dorpshuus elkaar daar waar 
mogelijk moeten versterken, om beide voorzienin-
gen te kunnen behouden voor de toekomst.                                                                                     
 Op dit moment zijn wat ons betreft alle opties 
open wat betreft herbestemming. Draagvlak en 
haalbaarheid zijn hierbij belangrijke criteria.         
                                                                                                              
Basisschool Pius X.  
Vorig jaar oktober is op initiatief van VDVV een 
“denktank” opgericht. Deze groep bestaat uit een 
aantal ouders, VDVV en leerkrachten. Het doel 
van deze groep om het voortbestaan van de 
school in Varsselder-Veldhunten veilig te stellen, 
uiteraard wel met behoud van kwaliteit. Periodiek 
komen zij bij elkaar.  
Een aantal activiteiten die direct en indirect uit dit 
initiatief komen of zullen gaan komen zijn: 
1. Actievere benadering van gezinnen met kin-
deren. 
2. In samenwerking met school en de SDVV het 
ontwikkelen van een schooltuin. 
 3. Het organiseren van een open dag (maart 
2015)  
 4. Het honderdjarig bestaan van Pius X in 2015 
uitgebreid vieren. 
Voor de organisatie van beide activiteiten zoeken 
we enkele enthousiaste vrijwilligers. 
U kunt zich opgeven op school of bij één van de 
leden van VDVV 
We willen laten zien dat een 100 jaar oude dorps-
school zichzelf continu kan vernieuwen om zo toe-
komstbestendig te blijven. Dit betekent dat we zelf 
actief op zoek moeten blijven naar vernieuwingen 
die onze school versterken.                                                                    
Concrete voorbeelden hiervan zijn dat de Pius X 
deel neemt als pilot aan een project van biblio-
theek “De Achterhoekse Poort”. 
“De Bibliotheek op school” is een nieuwe educatie-
ve aanpak, een manier om een volwaardige biblio-
theek te realiseren. Het hoofddoel is de kinderen 
aan het lezen te krijgen én te houden, op school 
en thuis. Het project richt zich op leesbevordering, 
taalontwikkeling en mediawijsheid. 
Dit gebeurt met behulp van I-pads onder leiding 
van een medewerker van de bibliotheek. 
De komende weken zullen alle boeken van de 
nieuwe collectie op school worden afgeleverd.  
De nieuwe bibliotheek komt in het overblijflokaal. 
Na de kerstvakantie zal de nieuwe bibliotheek in-
gericht worden en zullen we deze nieuwe aanwinst 
medio januari feestelijk openen. 

 
Een ander voorbeeld is dat we samen met Stich-
ting Dierenweide en basisschool Pius X aan het 
kijken zijn of we een groene belevingsruimte kun-
nen creëren. Een plek waar de kinderen leren om-
gaan met plant en dier. Een plek waar jong en oud 
samen het werk zijn, maar ook samen kennis de-
len.  
 
Bovenstaand lezend, mogen we constateren dat 
onze basisschool springlevend is en bruist van po-
sitieve energie. Pius X scoort op alle fronten goed. 
Onderwijs technisch maar ook op voorzieningen 
niveau. Welke dorpsschool beschikt binnen loopaf-
stand over de faciliteiten op het gebied van sport 
en cultuur, zoals Pius X ?                                                               
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Een brede school qua voorzieningen maar dan 
met de charme van een dorpsschool, waar de 
leerling nog echt persoonlijke aandacht krijgt. 
Het bestuur van de VDVV staat voor samen wer-
ken aan samenwerken nu, maar ook in de toe-
komst! 
 
Volg Varsselder – Veldhunten niet alleen digitaal, 
doe gewoon mee.                                   
Samen delen wij immers het alledaagse dorpsle-
ven. 
 
En laeven is toch meer dan alleen maor werken !! 
 

O p zondag 21 december 2014 zorgt fanfare 
St. Gregorius uit Varsselder voor een lichtpunt-
je in de donkere dagen voor Kerstmis. Dit jaar 
gebeurt dit  in’t Dorpshuus in Varsselder Veld-
hunten. Het concert begint om 10.30 uur en de 
toegang is gratis.  
Het concert wordt vanaf 10.00 uur door de midwin-
terhoornblazers “De Huttenpiepen” angebloazen. 
Rondom ’t Dorpshuus zorgen zij voor een warm 
onthaal voor de bezoekers. Binnen zorgt het orkest 
voor warmte met hoofdzakelijk vrolijke kerstnum-
mers zoals een swingende Mary’s Boy Child en het 
toepasselijke Heal the World van Michael Jackson. 
En er wordt ook al vooruit gekeken naar 2015 met 
het nummer Happy New Year. Het jeugdorkest, dat 
ook onder leiding van Gerjo Seesink speelt, brengt 
hun eigen kerstrepertoire ten gehore.  
Nieuw dit jaar is de locatie. ’t Dorphuus zal voor 
deze gelegenheid geheel in kerstsfeer worden aan-
gekleed. Een pas opgericht team van jonge en ou-
dere leden van het orkest, gaat met de nodige cre-
ativiteit hiervoor zorgen.  
Tijdens de pauze wordt er een gratis kopje koffie 
aangeboden. 

Bestuur, dirigent en leden van Fanfare St. Gregori-
us wensen U hele fijne kerstdagen en een gezond 
en muzikaal 2015! 

Kerstconcert  

Fanfare St. Gregorius 

 
Terborg november 2014 

Beste sportmensen  
van Varsselder en omgeving, 

H et is eer om een stukje in uw clubblad 
Boogbal te mogen schrijven. De reden hier-
voor is een toelichting op het bord van de Stich-
ting SAM dat langs de lijn van uw sportveld staat. 
Wij hebben dit bord geplaatst om uw club te on-
dersteunen maar ook om uw aandacht te trekken. 
Graag zouden wij de mensen uit Varsselder en 
omgeving naar onze winkel in Terborg willen be-
wegen.  
Wat betekent S.A.M.? Sam staat voor Stichting 
Afval Milieu Vriendelijk en is een kringloopwinkel, 
opgericht in 1984. Wij zijn geheel zelfstandig en 
niet commercieel. Ons team bestaat uit 10 mede-
werkers die allemaal op non-profit basis werk-
zaam zijn. Stuk voor stuk échte vrijwilligers die er 
voor gaan! 
Wat wij nodig hebben, zijn goed bruikbare spullen 
die u op zolder of elders in de schuur heeft staan. 
Wat nemen wij in? Alle bruikbare spullen mits ze 
in goede staat zijn en waarvan u denkt dat u ze 
zelf zou willen kopen. Van meubels tot platen en 
van kleding tot tuingereedschap. Als het veel is, 
komen wij uw spullen graag met onze Goede 
Doelen Bus ophalen. 
De opgehaalde spullen worden op kwaliteit getest, 
grondig schoongemaakt en in de winkel verkocht. 
De opbrengst is bestemd voor goede doelen in 
onze regio. Dit jaar hebben wij de volgende doe-
len uitgekozen: 
Kinderkamp Terborg, Kinderkamp Silvolde, Kin-
derkamp Varsselder, Dak- en thuislozen Doetin-
chem, Dierenasiel Doetinchem, Basisschool 
Woelwaters Ulft, VASA aangepaste sport Aalten, 
Stichting Dieren opvang Noach Halle, Stichting 
Oersterk Ulft en als laatste een nieuw zorghuis in 
Gaanderen.  
Verder organiseren wij ieder jaar in de maand au-
gustus een open dag. Onder het genot van een 
hapje en een drankje,hopen wij hiermee onze win-
kel bij een nog breder publiek onder de aandacht 
te brengen. Ook is er muziek en een kindermati-
nee met clown en schmink. 
Ik hoop dat u een kleine indruk heeft gekregen 
van het werk dat wij doen en hopen u binnenkort 
in onze winkel te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet namens het team van SAM, 
Secretaris/penningmeester Mart van Aalst 
Silvoldseweg 95 
7061 DM  Terborg 
Tel: 0315-324588 
e-mail: m.aalst3@chello.nl 

Stichting  
S.A.M. 

De Goede Doelen Winkel 

Inzameling Dopjesactie voor  

Blindengeleidehonden blijft doorgaan 
 
Groene dopjes, blauwe dopjes, gele dopjes. Gooi ze 
niet weg! Immers, met het geld van de ingezamelde 
dopjes kan een puppy worden aangekocht en opge-
voed. De blindengeleidehond kan het leven van een 
blinde een flink pak aangenamer maken. 
Welke dopjes komen in aanmerking? 
Vol enthousiasme begin je dopjes in te zamelen. Al wat 
plastic is, gaat de verzamelbak in.  
Opgepast: niet alle dopjes zijn geschikt om ingezameld 
te worden voor deze actie. Verschillende soorten plastic 
moeten door verschillende machines verwerkt worden 
en in dit geval gaat het om een bepaald soort plastic. 
Dopjes die geschikt zijn; 
Dopjes van flessen drinken 
Dopjes van flessen mineraal- en spuitwater 
Dopjes van melkflessen 
Dopjes van flessen fruitsap 
Dopjes van flessen voor sportdrank en water. 
 
De dopjes kun je in de hiervoor bestemde bus in het 
dorpshuus doen. 
Alvast bedankt voor jullie steun 

Jeanette Lippets   
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Standen en Topscoorders 2014-2015  

STAND 2
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 1 12 27 28 15 

Westervoort 1 11 25 30 12 

Loil sv 1 12 20 31 20 

Groessen 1 12 19 21 14 

Angerlo Vooruit 1 12 18 26 18 

HC '03 1 12 18 19 21 

Sprinkhanen 1 11 17 28 18 

RKPSC 1 12 15 20 19 

Peeske 't 1 12 15 18 21 

MvR 1 12 15 22 27 

Kilder 1 12 14 21 26 

Ulftse Boys 1 12 11 22 35 

Etten 1 12 10 16 28 

Rijnland 1 12 2 10 38 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Etten 4 9 21 34 11 

SDOUC 8 8 19 33 7 

Terborg 4 10 18 26 26 

Silvolde 6 10 17 26 31 

GWVV 3 8 13 26 14 

NVC 3 10 13 27 29 

VVG '25 4 10 12 22 26 

Stokkum 4 10 11 19 34 

Ajax B 4 9 10 19 28 

Kilder 5 9 8 22 25 

Gendringen 6 9 6 11 34 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 2 11 24 32 16 

Silvolde 3 11 20 31 17 

Terborg 2 11 20 37 25 

Stokkum 2 10 19 29 32 

KSH 2 11 19 36 20 

FC Winterswijk 5 10 18 26 24 

SDOUC 4 11 15 28 30 

MvR 3 11 14 28 22 

Varsseveld 4 9 12 16 19 

Ajax B 2 11 10 18 32 

Dinxperlo 3 11 9 14 32 

Zeddam 2 11 6 18 44 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

MvR 4 10 25 42 20 

Sprinkhanen 4 9 20 31 18 

Sint Joris 2 11 18 39 28 

VVL 3 9 17 39 19 

Stokkum 3 9 15 28 26 

GWVV 4 10 15 19 15 

SVGG 4 11 14 18 26 

OBW 9 9 11 18 27 

Wolfersveen 2 9 10 15 27 

Kilder 4 8 8 22 18 

Keijenburg. Boys 5 10 7 23 36 

HC '03 4 11 7 17 51 

4e klasse D 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 1 4 12 9 3 

RKPSC 1 4 8 7 4 

sv Loil 1 4 7 8 6 

't Peeske 1 4 7 6 5 

Kilder 1 4 6 7 7 

MvR 1 4 6 7 7 

Sc Westervoort 1 3 5 3 1 

Sprinkhanen 1 3 5 5 4 

Angerlo Vooruit 1 4 5 7 5 

Groessen 1 4 4 4 6 

HC '03 1 4 3 4 6 

Ulftse Boys 1 4 3 8 11 

Etten 1 4 2 7 10 

SC Rijnland 1 4 0 3 10 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Gendringen 7 11 28 39 10 

NVC 2 11 27 33 10 

Varsseveld 9 10 25 23 9 

AD '69 5 10 22 45 12 

RKZVC 7 10 19 24 13 

Westendorp 2 10 16 29 23 

Meddo SC 3 10 12 14 19 

GWVV 5 11 12 19 34 

KSV 4 10 7 11 29 

Bredevoort 4 8 6 5 39 

KSH 3 11 4 15 35 

MEC 4 10 1 12 36 

Res. 7e klasse  
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Doetinchem A1 11 26 33 16 

VVG '25 A1 10 25 75 13 

Gendringen A1 11 23 46 20 

AZSV A2 10 21 40 20 
VIOD A2 8 19 46 9 

ST MEC/Bredevoort A1 10 14 19 32 

DZC '68 A2 11 13 26 42 

GWVV A1 11 11 26 29 
Etten A1D 10 10 24 38 

Kilder A1 10 8 14 41 

Longa '30 A2 10 3 16 48 

Grol A2 10 3 13 70 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Westendorp B1D 9 25 84 2 

Halle B1D 9 25 54 6 

VVG '25 B2 9 21 78 21 

DZSV/Dinxperlo B2 9 16 46 36 

VIOD B6G 9 15 42 29 

SVGG B1GD 9 12 35 37 

AZSV B5 9 7 21 34 

Silvolde B2 9 6 15 80 

SDOUC B3GD 9 4 20 100 

Gendringen/GWVV B2 9 1 19 69 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Zelhem C1D 11 33 58 9 

Keijenburgse Boys C1G 11 26 41 23 

SDOUC C2 11 23 35 22 

DZC '68 C3 10 19 28 17 

Zelos C2 11 18 48 35 

Wolfersveen C1GD 11 18 29 28 

VIOD C3G 10 15 28 30 

VVG '25 C2 11 12 19 39 

GWVV C1G 11 8 27 38 

HC '03 C1 11 8 22 33 

Etten C1 11 8 11 26 

Pax C2 11 0 9 55 

Topscoorders A1-junioren 
naam:  aantal doelpunten 
Dion Mulder 9 
Thomas Wissing 4 
Cas de Neling,  3 
Kris Hebbink, Lars Hendrixen,  
Juul Rabelinjk en Martijn Klompenhouwer 2 
Merijn van Arragon, en  Luis van de Pavert 1 

Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Elze Braam 7 
Robin Klompenhouwer 7 
Bart Rots 5 
Sam Overbeek 3 
Jarno Lippets 3 
Kay Messing en Marijn Fukkink 1 

Topscoorders B2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Roy Vermeulen 4 
Mick Besselink 3 
Tom Wienholts 3 
Collin te Wildt 2 
Frederic Josée 2 
Koen Bussink, Wessel Immink en 
Mats te Boekhorst 1 

Topscoorders E1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Julian Frazer 19 
Tom te Bogt 14 
Ties Flipse 13 
Jesper Kuster, Gijs Roseboom en  
Jurre Ditters 6 
Boyd Ratering en Merijn Berentsen 5 
Iris Schut 3 
Cesar van Hasselt 2 
Marloes Bruins 1 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
DVC '26 E7 11 33 82 13 

SJO Den Dam/NVC 11 31 123 21 

GWVV E1 11 28 80 23 

Gendringen E4 13 27 74 45 

Dinxperlo E2 12 25 67 19 

Zelos E5 11 21 78 51 

SDOUC E3 11 13 40 73 

DZC '68 E11 8 10 31 51 

Kilder E4G 12 10 37 78 

Concordia-W E5 13 10 52 81 

Ulftse Boys E2 10 9 20 58 

DZC '68 E13 12 9 51 65 

Peeske 't E4 12 6 51 102 

Zeddam-Sint Joris E4 11 0 15 121 

Rick Hendrixen  2e  9 

Marc Arnold  3e  9 

Cas de Neling  1e  8 

Theo Heutinck  3e + 4e  8 

Roy Cornielje  4e  7 

Mart de Leeuw  5e  7 

Chiel le Comte  1e  6 

Ramiro Tersteeg  1e  5 

Jeroen Aalders  2e  4 

Pascal Sloot  2e  4 

Jeffrey Bruil  5e  4 

Dominiek Seinhorst 1e  3 

Danny van Wessel 2e  3 

Tom Wanders  2e  3 

Twan Berntsen  2e  3 

Rick Witteveen  3e  3 

Werner Wellink  3e  3 

Niels Huntink  4e  3 

Jos Ketelaar  5e  3 

Jelle Visser  1e  2 

Dirk Jansen  2e  2 

Jurgen Schut  3e  2 

Jordy Bussink  4e  2 

Miel Erinkveld  5e  2 

Mark Kemperman 1e  1 

Pim Teunissen  1e  1 

Swen te Kaat  1e  1 

Tim Jansen  1e  1 

Jurjan Wezenberg 2e  1 

Sven Huls  2e  1 

Roel Jansen  2e  1 

Bart Vinkenvleugel 2e  1 

Ino Zweers  3e  1 

Erwin Zimmerman 3e  1 

Hans Bruins  4e  1 

Jimi Moreno  4e  1 

Brian te Kaat   4e  1 

Jorick Messink  4e  1 

Yuri Sohilait  4e  1 

Tom Wezendonk 4e  1 

Erik Ketelaar  5e  1 

Stijn Marcus  5e  1 

Niek te Voert  5e  1 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Zeddam-Sint Joris F2G 10 30 102 9 

VVG '25 F3 10 25 74 11 

SDOUC F2 10 25 57 19 

SVGG F1G 10 18 69 28 
GWVV F1 10 16 27 44 

VVL F1 10 14 34 39 

Dinxperlo F1 10 10 24 45 
Etten F1 10 9 18 43 

Ajax B F1 10 9 16 62 

Gendringen F2 10 4 7 43 

VIOD F5 10 1 11 96 

Topscoorders F1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Nout Sloot 11 
Gijs Roseboom 4 
Jesper Kuster 3 
Julian Frazer 2 
Pepijn Sloot 2 
Ties Flipse 2 
Merijn Berentsen 1  
Boaz Kwak 1 

Achterste rij staand v.l.n.r. Mats te Boekhorst, Roy Vermeulen, Sam Heukshorst,  
Timo Steenbreker, Rick Stienissen .  

Middelste rij v.l.n.r. leider Stan Legeland, Bryan Wijkamp, Wessel Immink, Tim Schreur, Stijn van 
Remmen, Glenn Robben, Mick Besselink, Matthijs Buitenhuis , leider Niek Legeland,  

trainer Wim Pruyn en leider Ralph Heuff. 
Voorste rij v.l.n.r. Sjoerd Immink, Bas Wanders, Gijs Duenk, Mike Winkels en Jelle Boland. 
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Programma WINTER seizoen 2014-2015 

(voorlopig) 

 
   
Donderdag 18 december 19:30 uur trainen alle elftallen 
  Aansluitend Potstoten  
 
Dinsdag 6 januari 19:30 uur 1e training  selectie 
 
Donderdag 8 januari 19:30 uur 2e training  selectie 
 
Zondag 11 januari 10:30 uur GWVV 1 – Pax 1 
 10:00 uur Snerttoernooi  2 – 3 – 4 - 5 
  Aansluitend Nieuwjaarsreceptie   
 
Dinsdag 13 januari 19:30 uur 3e training  selectie 
 
Donderdag 15 januari 19:30 uur 4e training  selectie 
 
Zaterdag 17 januari  16:00 uur GWVV 1 – Conc.W.2 
  Aansluitend Pronkzitting 
 
Zondag 18 januari 10:00 uur GWVV 2 trainen 
 
Dinsdag 20 januari 19:30 uur GWVV 1 – Dinxperlo 1 
 
Woe/Do 21- 22 januari 19:15 uur 1e training lagere elftallen       
    
Zondag 25 januari 14:00 uur Rijnland 1 - GWVV 1 (comp.) 
 12:00 uur GWVV 1 – Zeddam 1 (schaduw) 
 
Zondag 1 februari 14:30 uur GWVV 1 – Peeske 1 (comp.          
 
Zondag 8 februari 14:00 uur Etten 1 - GWVV 1  (comp.) 
 12:00 uur GWVV 1 – GSV’38 1 (schaduw) 
 
(competitie) 10:30 uur Ajax B. 2 – GWVV 2 
 10:00 uur GWVV 3 – NVC 3 
 10:00 uur  VVL 3 – GWVV 4 
 10:00 uur GWVV 5 – KSH 3 
 
Zondag 15 februari carnaval 
 
Zondag 22 februari 14:30 uur GWVV 1 – RKPSC 1 
 
 

De TC wenst iedereen hele fijne en gezellige kerstdagen!! 
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Wens elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar in het Dorpshuus. 

Dorpshuus is Nieuwjaarsnacht geopend vanaf 00:30 uur. 

Hierbij nodigen wij u van harte uit!! 

 

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen!!  


