
JUBILEUMNUMMER 

40 JAAR 
 

CLUBORGAAN 

 

VAN 

 

V.V. G.W.V.V. 

 

SEIZOEN 2011-2012 

 

40E JAARGANG 



Jubileumuitgave pagina 1 40 

Jubileumuitgave 40 jaar Boogbal seizoen 2011 - 2012 

Colofon: 

Extra Nummer  
40e Jaargang 
Seizoen 2011-2012 
Geel Wit Varsselder Veldhunten 
Clubhuis Hoofdstraat 29a 
tel. 630414  
accommodatie “ De Buitenham” 
 
Uiterste copy inleverdatum: 
31 mei 2022  
oplage: 450 
 
Redactie: 
Lucia Heutinck tel. 684282 
Marco Jansen tel. 631899 
Nico Immink tel. 640168 
Roel Jansen tel. 686667 
Wieneke van Hasselt tel. 632987 
 
medewerkers/sters: 
Sandra Immink 
Jan Zweers 
 
Grafische vormgeving:  
Nico Immink 
Grafisch advies 
Ap Timmers 
Drukwerk 
Compuclub van Balveren 
 
Fotografie: 
Nico Marcus 
 
Met dank aan: 
Theo van Niersen 
Wim Pruyn 
Leo Slutter 
Benny Kroesen 
Wim Messing 
Frank Molenaar 
Frank Rots 
Hans Bruins 
  

 

B o o g b a l  4 0  j a a r  

V O O R W O O R D  

15  jaar geleden is het alweer dat we kwamen met het jubi-
leumnummer 25 jaar Boogbal.  
Als redactie hebben we ons bezind wat we in dit jubileumjaar 40 jaar 
Boogbal zouden moeten doen. Als eerste wilden we gewoon elke 
maand weer een Boogbal uitbrengen en de GWVV leden en Varssel-
der-Veldhunten van (dorps)nieuws voorzien. Echt spraakmakende ac-
tiviteiten wilden we niet organiseren omdat er dit seizoen al zoveel op 
stapel stond. Wat we wel een leuk idee vonden is het uitbrengen van 
een jubileumnummer zoals dat bij het 25-jarig jubileum gebeurde.  Hier 
wilden we een aantal facetten van afdgelopen15 jaar Boogbal naar vo-
ren halen. Vaak is het zo dat de Boogbal bij u op de mat valt en dat de 
weg die afgelegd is om tot op de mat te komen er al heel wat werk is 
verzet die niet bij iedereen bekend is. Veel vrijwilligers leveren hierbij 
hun bijdrage en dat willen wij in dit nummer u laten weten. De Boogbal 
draait op vrijwilligers en dat is een groot goed. 
Wat moet je zeggen over 40 jaar Boogbal, over het ontstaan is al veel 
geschreven in het vorig jubileumnummer. In dit nummer willen we een 
vervolg maken van wat de afgelopen 15 jaar is gebeurd op Boogbalge-
bied. We laten oud-redacteuren aan het woord en belichten enkele ru-
brieken die u altijd in de Boogbal tegenkomt.  
We willen de oprichters van de Boogbal bedanken voor het goede idee 
om van start te gaan met een clubblad voor GWVV.  Dat een clubblad 
40 jaar stand houd is best uniek te noemen, kijk naar de veranderingen 
om je heen. De individualisering van de maatschappij waar liever ie-
dereen zijn ‘eigen’ dingetje doet. Een clubblad maken is een samen-
werking tussen alle mensen die hier aan mee werken van auteur, op-
maker, drukker en bezorger. Je spreekt met elkaar wat af en hier ga je 
dan met z’n allen ook voor. Het is niet anders dan dat je een voetbal-
wedstrijd speelt waarbij je afspraken maakt met elkaar. En als er iets 
niet goed gaat dan spreek je elkaar daar op aan. Alhoewel moet wor-
den gezegd dat dit nauwelijks is voorgekomen. 
Arnold Versleyen, Theo van Niersen en Jan Roes zijn lang de ’harde’ 
kern van de redactie geweest en hebben op tijd het stokje doorge-
geven aan de jongere generatie. Alhoewel die jongere generatie nu 
langzamerhand ook alweer oud begint te worden en ook al bijna aan 
vervanging toe is. Als je kijkt wat er in vijftien jaar tijd kan veranderen 
als het aankomt op een Boogbal uitbrengen dan krap je je weleens 
achter de oren en bedenk je wel eens wat deden wij dat toen toch am-
ateuristisch. Maar ja je bent wel 15 jaar verder en de techniek raast 
voort. 
Deze uitgave is in onze ogen dan ook een hommage aan iedereen die 
op welke manier en in welke mate dan ook zijn medewerking verleent 
of heeft verleend aan 40 jaar Boogbal. 
 
 
GWVV gefeliciteerd met 
40 jaar De Boogbal. 
 

Lucia, Wieneke, Marco, 
Roel, Nico 

 

Hier Jan en Theo oud redactieleden die  bij het 
afscheid nemen van het Bestuur een lied  
kregen toegezongen door Willy (Henny) en 
Willeke (Bennie) 
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40-jaar Boogbal 
 

 Door:  
 Erevoorzitter en oud-redacteur  
 Theo van Niersen 
 

Z omaar op een zaterdagmiddag 
stapt Nico Immink achter mijn huis 

van zijn e-fiets met wat boogballen in zijn hand. 
Twee gedachten schieten door mijn hoofd. Wat 
moet Nico met zo’n e-fiets? Hem mankeert toch 
niets, hopelijk? En hij hoeft toch al niet van afstand 
te laten zien, dat hij komt voor de zaak Boogbal. 
Dat weet toch iedereen. Nico is voor mij althans 
“De Boogbal” 
Al moet ik dan ook direct aan Lucia Heutinck 
denken. Maar.... Nico kan natuurlijk gemakkelijker 
met een paar boogballen rondschouwen, dan met 
een Lucia. Afgezien nog van het feit ,of Lucia wel 
zo gemakkelijk met zich laat rondschouwen? Daar 
moeten we het zeker nog met Theo over hebben, 
want vage problemen verdienen een helder ant-
woord. 
Na wat gebruikelijke inleidende vragen en ant-
woorden, kwam het doel van  Nico’s komst aan de 
orde. ”Theo ,jij zult ongetwijfeld weten dat De 
Boogbal dit jaar 40 jaar bestaat en aangezien ook 
jij een van de beginners bent, dachten wij ,de re-
dactie, dat jij niet mag ontbreken in het jubileum-
nummer, dat wij gaan uitgeven.” 
Dit werd met zo’n overtuiging uitgesproken, dat het 
voor mij zinloos was om te zeggen: ”Ja,  maar.. 
Arnold en Jan” [Versleyen en Roes hoeft niet, want 
Arnold en Jan zijn namen ,die maar aan een per-
soon binnen GWVV gekoppeld kunnen worden.] 
Dus zat ik eraan vast. 
Je wordt bestraft voor zonden, die je 40 jaar 
geleden begaan hebt. Weer eens wordt mij de 
uitdrukking: “Bezint eer ge begint” heel erg 

duidelijk. Maar geldt dit niet voor vele gebeurtenis-
sen in je leven? Soms wil je er wel eens wat 
achter het behang plakken, maar.... wat had je niet 
allemaal gemist ,als je je toen bezonnen had? 
40-jaar De Boogbal. Een ongekende prestatie van 
een kleine groep enthousiaste trekkers, die met 
behulp van een aantal schrijvende leden een club-
blad al 40 jaar in leven hebben gehouden. Het is 
aan de historici binnen onze club om namen te 
noemen, maar naast Nico en Lucia wil ik ook Ap 
Timmers noemen, die o.a. Bij de overgang van de 
oude schrijven-typen-plakken-stencilen-periode 
naar de weet-ik-veel-welke- technieken-periode 
een beslissende rol heeft gespeeld. 
De Boogbal heeft het geluk gekend, dat precies op 
het juiste moment nieuwe ,in computer geïnteress-
eerde, mensen de oude redactie hebben afgelost 
In de oude periode zijn we over hoge bergen en 
door diepe dalen gegaan We hebben gevloekt, 
getierd ,gemopperd en met de handen in onze ha-
ren gezeten, maar we hebben ook enorm veel 
plezier gehad. Met veel prettige herinneringen 
denk ik aan de redactie- en inlegavonden met de 
slappe, maar soms ook hellende vlak bakken van 
Jan J., maar ook aan de Boogbal-feestavonden, 
de Boogbal-marathon en de Boogbaltourtocht. Ze 
zijn weg. Tijden veranderen, maar De Boogbal 
staat nog en met overtuiging en kwaliteit. 
Als De Boogbal in de gang valt, lees ik hem van A 
tot Z. Naast de informatie, die ik er uit haal, let ik 
ook op de lay-out. Geweldig Vakwerk. 
Wat hebben wij vroeger primitief moeten knippen 
plakken en tekenen om wat afwisseling te krijgen 
in de lappen tekst. Het werk nu is niet minder dan 
toen, maar zo anders en het resultaat is zoveel 
mooier. 
Ik wens de redactie natuurlijk nog heel veel vrucht-
bare jaren toe en vooral heel veel lol in dit werk en 
vergeet niet, dat de leuke dingen langer blijven 
hangen dan de minder leuke.  
GWVV en de Redactie van harte Proficiat. 
En....Bestuur van GWVV houd De Boogbal, het 
Kluborgaan van GWVV, nog lang vast. 

“Mijlen ver vooruit” 
 
Door  
Voorzitter 
Wim Pruyn 

 
 
 
 

D oor de redactie van de Boogbal is mij ge-
vraagd een bijdrage te leveren aan de uitgave 
van de boogbal in het kader van het 40-jarig 
bestaan. 
 
Wat kun of wat moet je zeggen over een 
fenomeen als de Boogbal, dat over de jaren heen 
een  grote informatieve rol speelt binnen GWVV 
en het dorp Varsselder-Veldhunten. Begonnen als 
een informatieblad voor de voetbalclub GWVV en 
uitgegroeid naar een niet weg te denken huis aan 
huis blad in het dorp.  
Complimenten aan de redactie van de Boogbal, 
die telkens weer een Boogbal weet te realiseren 
met leuke, nuttige, relevante informatie en dorps-

gerichte nieuwtjes. Het grootste compliment dat je 
de redactie echter moet geven is dat zij hun tijd al 
mijlen ver vooruit waren.  
Wat we nu hebben gerealiseerd met het ‘t 
Dorphuus gebeurde al vele jaren in de Boogbal.  
Meerdere verengingen of belangengroep kunnen  
of maken gebruik van de Boogbal, waardoor De 
Boogbal niet alleen het informatieblaadje van de 
GWVV is, maar ook een bron van informatie van, 
over en voor het dorp. 
Vele vrijwilligers zijn actief om telkens weer een 
boogbal te produceren. Willen we het voort-
bestaan van de Boogbal waarborgen dan zullen er 
telkens weer nieuwe vrijwilligers op moeten staan.  
Het digitale tijdperk staat niet stil en ook de boog-
bal zal er over een paar jaar anders uitzien of mo-
gelijk ook voor een groot deel digitaal zijn. Maar 
hoe de boogbal ook mee gaat met de tijd, er zullen 
altijd mensen nodig zijn die er de nodige tijd in 
steken. 
Ik hoop dan ook dat de huidige jeugd, die mee-
groeit met de digitale ontwikkelingen, bereid is tijd 
te steken in de Boogbal van de toekomst. Zodat 
we nog in lengte van jaren met plezier de Boogbal 
kunnen blijven lezen vanaf een tablet of dat hij na 
het lezen terug gaat in de  krantenbak. 
 
Ik wil de redactie van de Boogbal bedanken voor 
al die jaren leesplezier en hoop dat er nog vele 
jaren volgen in welke vorm dan ook.   
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Boogbal 
topscoorder 

trofee 
V anaf het seizoen 1993-1994 
heeft de redactie De Boog-

baltopscoorder Wisseltrofee geintroduceerd 
voor de meest productiefste speler bij GWVV 
van het seizoen. 
Met het Jan Riekentoernooi werd dan deze speler 
even voor het daglicht gehaald. Omdat er elk keer 
een topscoorderslijst werd getoond in de Boogbal 
en de senioren per elftal hierbij genoemd werden, 
heeft de redactie destijds gemeend al de doel-
puntenmakers op èèn hoop te gooien en aan het 
eind van het seizoen de trofee te overhandigen in 
dit jubileum nummer willen we al de topscorers (of 
is het nu topscoorders) van de afgelopen 18 jaar 
nog eens publiceren, alhoewel de assist bijna nog 
belangrijker is, maar om die bij te gaan houden 
gaat ons toch wat te ver. 
 

Boogbaltopscoorders 1994-2012: 
 
1993-1994 Simone Jansen-Lukassen 26x 
1994-1995 Erwin Slutter 29x 
1995-1996 Gerard Martens 36x 
1996-1997 Emiel Kiezebrink 15x 
1997-1998 Emiel Kiezebrink 17x 
1998-1999 Erwin Slutter 40x 
1999-2000 Erwin Slutter 35x 
2000-2001 Renè Bussink 25x 
2001-2002 Erwin Slutter 46x 
2002-2003 Theo Heutinck 20x 
2003-2004 Ferdie van de Pavert 22x 
2004-2005 Ferdie van de Pavert 24x 
2005-2006 Theo Heutinck 35x 
2006-2007 Theo Heutinck 24x 
2007-2008 Tom Wanders 16x 
2008-2009 Jasper Engelen 20x 
2009-2010 Frank van de Schuur 26x 
2010-2011 Kees van de Pavert 19x 
2011-2012  Theo Heutinck 16x  
 

 

 

 

D e Christelijke jaartelling was 
ongeveer 1988 jaar onderweg 
toen de toenmalige Boogbalre-

dactie op het idee kwam dat het hoog tijd werd 
voor verjonging.  
De redactie bestond op dat moment uit Theo van 
Niersen, Arnold Versleyen, Jan Roes en Leo Slut-
ter. Het was ook hen opgevallen dat ik beter kon 
schrijven dan voetballen, en zo kwam het dat de 
vaste correspondent van GWVV 7 zitting nam in 
de redactie. 
Hoewel het dus eigenlijk nog niets eens zo lang 
geleden is, werkte alles compleet anders dan 
tegenwoordig. Kopij werd voor 95% handge-
schreven ingeleverd, “onder schotjes” soms achter 
op een bierviltje, en ook andere klad-jes met anek-
dotes vonden hun weg naar de redactie. Na con-
trole, en soms enig correctiewerk, gingen deze 
stukken door naar de typistes die deze, ook vaak 
nog met een good old typemachine, omzetten in 
drukbare documenten. Het drukken van de Boog-
bal werd nog in eigen beheer gedaan; een klusje 
dat Leo wel was toevertrouwd. Ik heb Leo daarbij 
vaak mogen helpen, en vast mogen stellen dat het 
maken van de zogenaamde etsplaten, en het 
daarna drukken van de Boogbal met een oeroud 
Offset drukding veel vakmanschap en geduld verg-
de. In de tijd dat Leo er door familieomstan-
digheden even niet bij was, heb ik nog een aantal 
keren de Boogbal zelfstandig gedrukt, en ik kan U 
verzekeren dat het materiaalverbruik (lees: materi-
aalverkloot) in die tijd ernstig steeg. Ik had volgens 
mij af en toe meer inkt achter de oren dan op pa-
pier, maar uiteindelijk kwam er toch altijd een 
Boogbal, die door de altijd fanatieke inlegploeg 
dan weer werd ingelegd. De inlegploeg moest al-
tijd extra alert zijn; het wilde nog wel eens voorko-
men dat een blad maar aan één kant bedrukt was.  
In de tijd dat ik in de redactie heb gezeten zijn er 
ook veel dingen veranderd; De Boogbal werd van 
een (hoofdzakelijk) voetbalblad meer en meer een 
dorpsblad. Dit door de invoering van de 
“Dorpskalender” en ook andere verenigingen kre-
gen de mogelijkheid om te schrijven in het blad. In 
het laatste jaar dat ik erbij was werd het drukwerk 
voor het eerst uitbesteed. We hebben er toen nog 
over nagedacht om het oude apparaat te 
vervangen door een modern kopieerapparaat, 
maar dit uiteindelijk niet gedaan, en ik denk dat dit 
achteraf gezien een goede keuze is geweest.  
De samenstelling van de redactie wisselde natu-
urlijk ook in de loop der jaren. Nico Immink, Toon 
Gerritsen, Lucia Heutinck, Frank Molenaar en 
Hans Bruins zijn mensen waarmee ik ook nog in 
de redactie heb gezeten.  
Wanneer ik er precies mee gestopt ben weet ik 
niet meer, maar de christelijke jaartelling was denk 
ik nog géén 2000 jaar onderweg. Ik had op dat 
moment het gevoel dat ik er niet meer genoeg tijd 
in kon steken en daardoor ook niet meer genoeg 
toevoegde. Tijd om te stoppen dus. Dit neemt niet 
weg dat ik met heel veel plezier terugkijk op de 
jaren dat ik in de redactie heb gezeten. Maar zoals 
met alles: D’r is een tied van kommen en een tied 
van goan ! 

“Meer inkt achter de oren” 
 

Door 
oud-redacteur 
Frank Rots 

Voor de èèn heel gewoon dat je de bokaal wint, voor 
een ander heel bijzonder als je er al jaren naar op jacht 
bent. Op de foto linksTom Wanders en rechts Erwin 
Slutter die die hem 4x won . 
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4 0 jaar Boogbal dan  denk je 
bij je zelf waar blijft de tijd. 
Dan moet je goed nadenken, 

wanneer ben ik bij de De Boogbal redactie be-
trokken geweest? Dat moet rond 1995 geweest 
zijn, als vervanger van Toon Gerritsen. De eerste 
paar jaar was er nog veel typewerk, want niet ie-
dereen was al in het bezit van een computer. En 
dat was niet altijd even makkelijk om al die 
verschillende handschriften goed te kunnen lezen. 
Rond 2000 hebben we bij De Boogbal de superelf 
geïntroduceerd. We hebben heel wat uurtjes bij 
Nico boven gezeten om het programma op de 
computer uit te werken. Zodat uiteindelijk op zon-
dagavond alleen alle doelpunten ingegeven hoef-
den te worden. Want de punten telling moest natu-
urlijk wel kloppen. In de eerste paar jaar hadden 
rond 90 deelnemers, een hele klus om al deze 
teams in de computer in te brengen. In het begin 
was het zelfs zo dat er deelnemers op maandag 
vroegen welke plaats sta ik?  Tot op de dag van 
vandaag bestaat de superelf nog steeds in De 
Boogbal nu beheerd door Marco. Super!! 
Later werd er steeds meer digitaal ingeleverd zo-
dat het typewerk bijna tot het verleden behoorde. 
En natuurlijk was er elke maand het inleggen 
onder in de kelder. Altijd een gezellig samen zijn 
waar veel gelachen werd. Ook de Boog-
baltoertocht was met Hemelvaart een jaarlijks teru-
gkerend evenement. Om dit goed te doen, moet je 
er veel tijd insteken met een aantal mensen. Maar 
als het gezellig is maakt het niet veel uit hoeveel 
tijd je er aan kwijt bent en dan gaat alles vanzelf 
sprekend. De jaarlijkse afsluiting was altijd traditie 
getrouw een avondje uit met een etentje. 
Nu alles digitaal is en alles op internet te vinden is, 
wil het natuurlijk niet zeggen dat het gemakkelijker 
is geworden. Maar je kunt niet anders zeggen dat 
de dorpssite van Varsselder-Veldhunten en De 
Boogbal er perfect uit zien.  
Al met al heb ik een geweldige tijd, met leuke he-
rinneringen aan de tijd in de De Boogbalredactie 
gehad. 

“Een geweldige tijd” 
 
Door 
Oud-redacteur 
Frank Molenaar 

E en tijd geleden vroeg Marco 
Jansen mij of ik een stukje wilde schrijven in 
de jubileum uitgave van de Boogbal.  
Het moest een stukje worden over mijn ervaringen 
als redactielid van dit clubblad annex dorpsblad. 
Nu is het eerste probleem dat ik niet zeker meer 
weet wanneer het allemaal begon. Nico Immink 
heeft mij een keer benaderd voor een plek in de 
redactie. Frank Rots, Frank Molenaar, Lucia Heu-
tinck en Nico Immink zaten er toen in en dit aantal 
was te klein om alle taken een beetje eerlijk te 
verdelen, vanaf het begin was mij al duidelijk dat 
Nico Immink het leeuwendeel van het werk op zich 
nam, maar ook de andere redactieleden droegen 
hun steentje bij. Als ik het goed heb was dit ongev-
eer 9 jaar geleden. 
 
In het begin gingen we ieder jaar langs bij de ad-
verteerders om hun te bedanken voor het afgelo-
pen jaar en om te vragen of ze nog een jaar door 
gingen. Meestal hadden we dan een kleinigheidje 
van de vereniging bij ons om dit te overhandigen. 
Deze rondgang langs de adverteerders was niet 
mijn meest favoriete bezigheid en ik was altijd we-
er blij wanneer dit er op zat. 
 
De doelstelling van de redactie van de Boogbal 
was om het blad kostendekkend te produceren. 
Met andere woorden de opbrengsten van de ad-
vertenties die in de Boogbal stonden moesten de 
uitgaven voor het maken van dit blad evenaren. 
Voor zover ik me het kan herinneren is dit ieder 
jaar ruimschoots gelukt. 
Toen de vereniging Dorpsbelangen ieder jaar ook 
nog een bijdrage betaalde zodat plaatselijke 
verenigingen gebruik konden maken van de Boog-
bal om hun boodschap in het dorp rond te krijgen 
brachten we zelfs geld op voor de voetbalvereni-
ging. Ik denk trouwens dat Nico Immink hier een 
iets genuanceerdere mening over heeft. 
In ieder geval konden we in mijn begin jaren als 
redactielid nog ieder jaar een avondje gezellig uit. 
Later werd de frequentie lager. 
 
Ieder jaar begon weer steevast met een verga-
dering waarin onder andere de taken werden 
verdeeld. Meestal schreef ik een ruwe opzet voor 
het redactienieuws waarna Nico Immink het ruwe 
iets verfijnde en het nieuws aanvulde. Daarnaast 
nam ik de topscoorders en de uitslagen voor mijn 
rekening. In het begin was dit relatief gemakkelijk 
omdat je nog kon plakken en knippen van de 
KNVB site.  
Toen de KNVB steeds commerciëler werd en je 
voor allerlei diensten moest gaan betalen werd het 
ook onmogelijk gemaakt om gegevens van de 
website te kopiëren. Ik heb dus regelmatig alle 
standen handmatig over moeten typen omdat ik 
het op een andere manier niet goed voor elkaar 
kreeg. 
Regelmatig kreeg ik ook op mijn kop omdat de top-
scoorders weer eens niet juist waren. Ik was 
helaas afhankelijk van de leiders van ieder team 
omdat zij een wedstrijdformulier moesten invullen 
en vaak werd dit vergeten.  

“Mijn jaren als redactielid” 
 
Door 
oud-redacteur 
Hans Bruins 
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J oa ik dacht, loat ik ter 
ere van ut veertig joarig 
bestoan van de Boog-
bal, mor us veur d’n 
droad komme met een  
ansprekkende koptekst.  
Aj tegeswoordig un bitjen 
met wilt telle moj toch op 
zien minst un sappig ver-

haal op könne disse tenminste, ak al die proat-
zakke op de tilleviezie mot gleuve. Now wil ik met 
dizze tekst niet zegge dak bun toegetrede tot de 
orde van de liêve jungskes mor umdat völ minse 
schienboor niet wiste wie Jodocus was den altied 
in de Boogbal schreef wik dit schriefsel, ter gele-
genheid van ut 40 joarig jubileum wel onder mien 
eigen naam schrieve.          Vrogger, toenk nog 
jong was, harre wi-j gin radio en gin tilleviezie en 
ware dus veur ut ni-js angeweze op de zondagse 
preak van de pastoor en de roddels achterin de 
kerk en toenk wat older was in de kroeg.  Wat ze 
ons toen allemoal hemme wiesgemaak door 
buwwe de leste joare wel achter gekomme.                                                 
Oaver wiesmake geproat; ook ik heb mien door un 
bitje schuldig an gemaak umdak mien, as mien 
alter ego Jodocus,  veurdei as un older persoon 
den niks van de voeballeri-j snapte.                               
Alleen al ut feit dat, toen ik nog bi-j Etten voebalde 
en d’r geruchte ginge dak nor Varsselder zol ver-
huuze, d’r meteen enkele vertegenwoordigers van 
GWVV  met un vorstelijke aanbieding op de stoep 
stonge um mien euver te hale um hier te komme 
voeballe bliek natuurlijk al ut tegendeel.                                   
Noa lang onderhandele wier de transfersom afge-
maak op un mud eerpels en 2 toppe môes en 
verder op onze brulf in zaal Mulder afgehandeld. 
( toendertied wier zoiets nog gewoon contant aan 
of, zoas in mien geval,onder de toafel geregeld)                                                                                                                                                               
Wat joare later, um precies te zun in seizoen ‘78-
‘79  dacht ik dat die olde tied terug kwam umdat 
GWVV de Eerwaarde heer A. Versleijen as trèner 
angetrokken had veur de seleksie van de lègere 
elftalle. Disse  hooggekwalificeerde en 
veulgevroagde toptrèner had nameluk zien 
opleiding in ut klooster gehad dus dat beloafde 

wat!  Gelukkig blek al gauw dat Els um de bie-
zundere zaken die de poaters um door harre bi-
jgebrach had afgeleerd, alleen atte d’r un paar op 
had dan kwam dat nog wellus boavendrieven. 
Verder hek alleen mor komplimente veur Arnold 
( zo mogte wi-j um nuume) en de resultate blevve 
niet uut: kampioen in seizoen ’78 -’79, 2e plaats in 
’79-’80 en weer kampioen in ’80-’81.                                                                                                                                                                                 
I-J  ziêt dat ut geheugen mien nog niet in de steek 
het geloate. Zo herinner ik mien ook nog as de dag 
van eergisteren een wedstrijd tegen ut 5e elftal 
van Gendringen woor alle old eerste- elftalspöllers 
in spölden. Normaal gesproake ware wij veur dat 
tiêm gin parti-j mor deur een hele goeie taktiek en 
deur de juuste man op de juuste plaats te zette 
wonne  wi-j  den wedstrijd met 2-0. Wi-j harre 
Jűrgen Tombergen, den deur umstandighede wat 
an de late kant was, as afleidingsmaneuvre op 
rechsbuute gezet en door isse ook de hele 
wedstrijd blieve stoan. In de rus hewwe um wel 
effe un köpke thee gebrach en de weg nor de an-
dere rechterkant geweze. Van ons tiêm had veural 
Jos van den Berg  zich unmundig goêd veurbereid 
op zien taak um de spelmaker van Gendringen uut 
te schakelen, hi-j had zich en dat was noa de 
wedstrijd an de enkels van den arme man goêd te 
zien, as un terrier vasgebette in zien tegenstander.                                                                                                                                                                 
 
Un weêk later moeste wi-j met datzelfde team 
tegen Netterden 4 die met 22- 0 harre verlore van 
boavenstoand elftal van Gendringen. De stemming 
was op de trêning op donderdag veur de wedstrijd 
al zeer uutbundig, kommende zondag zol d’r ges-
chiedenis worre geschreve bi-j GWVV!                       
Vanaf de eerste minuut wiere alle van teveuren 
afgesproake taktieke in de wind geslage want  dit 
was un makkie  en iedereen rende as un tuut 
zonder kop nor veure um zien doelpuntje met te 
pikke. Resultaat: 4-0 verlore!                                                                                                                                                                     
Kuj ziên dat taktiek en un goeie veurbereiding ook 
bi-j de lêgere elftalle heel belangriek kan zun en 
dan bedoel ik met un goeie veurbereiding dus niet 
daj smarges um 9 uur, vlak veur de wedstrijd, un 
paar bakke koffie en enkele breudjes frikandel mor 
mot binne werke, nee dat kuj dan bêter um 8 uur al 

Ik ben nog net niet van die generatie die er dan 
zelf een paar telefoontjes aan waagt om de 
gegevens compleet te krijgen. Ik had zelf het idee 
dat als het team het zelf niet belangrijk vindt dan 
hoef ik er ook niet achteraan. 
 
Het leuke aan de Boogbal vind ik dat iedere 
vereniging in Varsselder Veldhunten de mogelijk-
heid heeft om iets aan te leveren zodat het 
geplaatst wordt en iedereen het kan lezen. Het is 
dus niet alleen een clublad, maar zeer zeker ook 
een dorpsblad. 
Ondanks dat internet een grote plaats inneemt zijn 
er toch veel mensen die graag een papieren versie 
in de handen houden. Dit was ook een van de 
uitkomsten van een enquete die niet zo lang 
geleden heeft plaatsgevonden. 
Nadeel is wel dat er weinig nieuws vanuit de 
elftallen komt (senioren en jeugd), ik weet dat veel 
dingen leuk zijn op het moment dat het gebeurd. 
Wanneer je het later op papier wilt zetten dan 
komt het vaak niet leuk meer over.  

Mijn mooiste herinneringen heb ik over de Boog-
balvergaderingen. Meestal was er wel iets lekkers 
omdat iemand jarig was geweest of omdat je de 
vorige vergadering was vergeten en te laat of 
helemaal niet was op komen dagen. 
In eerste instantie probeerden we dan altijd om de 
punten te noteren die in de volgende editie van de 
Boogbal zouden komen, maar steevast kwamer er 
weer allerlei verhalen naar boven en werd het 
vaak een zeer gezellige boel. 
De meeste redactievergaderingen duurden dan 
vaak langer dan eigenlijk nodig was, maar deze 
vergaderingen zorgden er wel voor dat ik met veel 
plezier terug kijk naar mijn jaren in de redactie van 
de Boogbal. 
 
Ik wens de Boogbal nog zeer vele jaren toe. 
De redactie is nu uitgebreid met een aantal nieuwe 
personen, dus voor de nabije toekomst is gezorgd. 
 
 

Jodocus kump uut de kast! 
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doên, zodat ut tege de tied daj mot voeballe al 
zowat verteerd is en i-j niet met un volle maag de 
wei in hoef.   
Zo now vind ik dak wel genog olde koeie uut de 
graaf heb getrokke en wil graag besluute met ut 
oaverbrenge van de welgemeende felicitaties aan 
de redaksie en alle metwarkers. Ut is veurwaar 
een prestasie van formaat um 40 joor lang ut wel 
en wee van GWVV te verwoorden en doorbi-j ook 
de andere verenigingen uut ut darp in de gelegen-
heid te stelle hun ni-js an te leveren. Ik zol zegge 
hol um aan de gang. 
 
Groet’n van Willem Messing 

(Jodocus) 

I n 1972 werd mij door de toenmalige redactie 
gevraagd om een stukje te schrijven in het op 
te richten clubblad van G.W.V.V.   
Als hobby had ik al een flink archief opgebouwd, 
dus kwam dit goed uit. Met regelmaat kwamen de 
verhalen over de sportgebeurtenissen uit ons dorp 
onder de kop “ Van Toen”. Hieronder viel ook de 
club V.V.O. uit de jaren dertig, het dorpsvoetbal 
jaren vijftig en het korfballen van de dames eind 
jaren veertig. Na een aantal jaren veranderde deze 
rubriek en kwamen voorvallen uit het dorps-
gebeuren, kerk, school, evenementen e.d. Vanaf 
eind jaren tachtig werden de verhalen levendiger 
door de toepasselijke tekeningen van zoon Daan. 
De laatste jaren zijn de tekeningen vervangen door 
foto’s. Thans zijn we 40 jaargangen verder en 
staat de Boogbal nog steeds in een levendige bel-
angstelling. Dat ik hier een bescheiden bijdrage 
aan heb mogen leveren, schenkt voldoening. Een 
goede gedachte van de redactie en oud-
redactieleden is, om het steeds weer klaar te spe-
len om het oude en recente nieuws te bundelen. 
Persoonlijk geloof ik, dat dit de sterkte is van ons 
club- en dorpsblad, lectuur voor alle categorieen 
lezers.  
 
Een felicitatie is op zijn plaats. 
B. Kroesen. 
 
In de hiernavolgende rubrieken heeft Benny een 
aantal rubrieken uit het verleden uit de Boogbal 
gehaald. Toen op stencilpapier nu in de opmaak 
zoals u van De Boogbal gewend bent. 
Tevens heeft Benny van de voorzitters die GWVV 
kent en gekend heeft een stukje gepubliceerd. 

Van Toen……… 
 

door dorps historicus en auteur van de rubriek 
“ Weet je nog van toen” 
Benny Kroesen 

 

Grepen uit  
40-jaargangen 
“De Boogbal” 

De Boogbal 50e editie. 

H et lijkt allemaal zo gewoon 
iedere maand de Boogbal bij u 

in de brievenbus.  
Het is ook gewoon en iedere gezonde vereniging 
heeft ook een eigen clubblad. Maar bij dit nummer 
staan we toch even stil en kijken we even terug 
naar het begin in 1972. In de zomermaanden van 
dat jaar werd het initiatief genomen om te 
proberen binnen onze vereniging een clubblad van 
de grond te krijgen. Theo van Niersen en onder-
getekene gingen overal polshoogte nemen en na 
overleg met de toenmalige voorzitter de heer A. 
Aarendonk werd besloten de ijzers onder te binden 
en op pad te gaan. Met Frank van de Pavert en 
Theo Scholten, beiden ook deeluitmakend van het 
toenmalige jeugdbestuur, was de eerste redacti-
estaf een feit. 
 
Arnold Versleijen. 
 
 
“De Wuul”. 

H et was 13 september, ik loop zo oaver het 
veld en opens zie ik dat er zich een wuul in de 
wereld wil werken. Ik had joa gin schup bi’j mien, 
want ik hoef hier joa niet meer te werken, moar ik 
dacht, junkske ik zal ow es helpen. Ik vuul in mien 
tes en ik hoal mien kniepmes, ’t is joa een old ding, 
veur de dag. Ik zag de wuul kroepen, zo vlak 
onder ’t gres. Je kon ‘m hoast zien goan. Ik ging 
d’r heel zachtjes op de kni;jen bi’j zitten ut de wind, 
want anders ruuken ze ow. En toen hup, doar zat 
ie an het mes en met een zwaai vloog ie oaver het 
veld, de klomp deed de rest. Zo hielp Boerboom 
een mol die zich in de wereld wilde werken naar 
een andere wereld. Met deze voorvallen hield hij 
de lachers op zijn hand, al had hij zelf hier even-
veel plezier in. En het is bijzonder plezierig, dat we 
“ome Theet” iedere zondag nog als vaste 
toeschouwer op het veld zien. 
 
 
Ingezonden rubriek. 

D ank aan de redactie en lezers van de Boog-
bal voor hun goede wensen.  
U hebt mij niet vaak op het voetbalveld gezien. U 
zult dat een oude man die tropenklimaat gewend is 
niet kwalijk nemen. De resultaten van de 
wedstrijden kon ik echter aflezen van de blijde of 
treurige gezichten van de acolieten die vol lof of 
teneergeslagen vertelden over het spel van de 
dag. De Boogbal heb ik steeds met belangstelling 
gelezen vooral de “verhalen uit de oude doos” 
doen het zeer goed. Ook de beste wensen aan 
redactie en lezers van de Boogbal, aan alle sport- 
en andere verenigingen. 
 
Pastoor Jan Hartering. 
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De Fancy-Fair, kunt u daar wat over vertellen? 

W e moesten in die tijd aan prijzen zien te 
komen en we redeneerden als volgt.  
Als we nu ruim voldoende bedrijven aanschrijven 
en tien procent reageert hiervan, dan zitten we 
goed. Het probleem was echter hoe schrijf je die 
mensen aan. We spraken af dat we briefhoofden 
zouden drukken met erop cafe restaurant Mulder. 
Wat we over hielden zou Frans overnemen. En 
verder werd er een in werkelijkheid niet bestaand 
comite boven gezet. Deze bestond uit de pastoor, 
de wethouder, het schoolhoofd, de bankdirecteur 
en de voorzitter van G.W.V.V.  Dit bleek een suc-
ces want Mulder werd overladen met brieven die 
als volgt luidden: ”Een dezer dagen komt onze 
vertegenwoordiger, die de prijzen mee zal 
brengen”. Zo werd Mulder maandenlang bezocht 
door onbekende leveranciers met de meest gekste 
artikelen zoals lucifers en hondenbrood enz. 
 
J. Huls (voorz.) 
 
 
Sportakkomodatie 

Z ondag 8 september 1974 is een belangrijke 
dag voor de sportvereniging “Geel-Wit” 
Varsselder-Veldhunten.  
Na het tien jarig bestaan in juni 1973 mag 
G.W.V.V. zich nu verheugen dat zij de be-
schikking krijgt over een uniek sportveldencom-
plex, maar ook over een sportakkommodatie waar 
vele verenigingen jaloers op kunnen zijn. Bijzonder 
verheugend is het, dat een jarenlange wens van 
velen binnen onze gemeenschap nu in vervulling 
is gegaan. Immers naast de noodzakelijke kleed-
en doucheakkomodatie voor G.W.V.V. hebben wij 
nu ook een prachtige sportzaal, waarin niet alleen 
de basisschool met het gymnastiekonderwijs 
volledig tot zijn recht komt maar ook de volwas-
senen met bijna alle indoorsporten hun hart kun-
nen ophalen. Dat het initiatief van G.W.V.V. deze 
wens heeft kunnen verwezenlijken is te danken 
aan de enorme medewerking van vele plaatsgeno-
ten, leden van G.W.V.V., maar ook de enorme 
geldelijke bijdragen van de plaatselijke bevolking 
en sponsors buiten de plaats. Het is onmogelijk 
een ieder persoonlijk te bedanken, maar een ieder 
kan verzekerd zijn dat G.W.V.V. bijzonder trots en 
dankbaar is samen met U allen deze akkomodatie 
tot stand te hebben gebracht. Namens het bestuur 
van G.W.V.V. spreek ik de wens uit dat de nieuwe 
sportakkomodatie G.W.V.V. nieuwe inspiratie zal 
geven om met nog meer voldoening de voetbal-
sport te beleven, maar ook dat wij samen met alle 
gebruikers van de sportzaal nog jarenlang kunnen 
genieten van ons aller sportakkomodatie. 
 
A.J. Aarendonk 
Voorzitter G.W.V.V. 
 
Afscheid Theo van Niersen als voorzitter 
G.W.V.V. 

N u je net door de bond gehuldigd bent, hoef 
ik eigenlijk niet zoveel meer toe te voegen. 
Toch doe ik toch een terugblik G.W.V.V. gericht, al 
weet ik dat jij persoonlijk liever vooruit blikt, maar 
dat doen we vanavond dan maar eens andersom. 
In 1970 werd je al jeugdvoorzitter (31 jaar 

geleden) in 1972 trad je toe tot het hoofdbestuur 
(29 jaar geleden) in 1977 tot 2001 was je voor-
zitter, 24 jaar lang. Onvoorstelbare getallen. Maar 
niet alleen de getallen zijn indrukwekkend, maar 
nog meer de prestaties daarin verricht. Ik beperk 
me tot de periode dat je voorzitter was, omdat ik al 
die jaren als medebestuurslid heb meegemaakt en 
dus weet waarover ik spreek. Je werd in 1977 
opvolger van onze legendarische Jan Huls. De 
mensen voor jou hadden van G.W.V.V. al een pri-
ma vereniging gemaakt. Toch is onder jouw leiding 
G.W.V.V. uitgegroeid tot iets groots, vooral als je 
dit afzet tegen de grootte van ons dorp. Theo, gi-
gantisch bedankt voor alles. Ik wil je nu namens 
G.W.V.V. voor dit alles onderscheiden met een 
titel die waarschijnlijk in de hele G.W.V.V. geschie-
denis en toekomst maar 1 keer wordt uitgereikt, nl. 
Theo wij benoemen je tot ERE-VOORZITTER van 
G.W.V.V. 
 
De ceremoniemeester Gert Ketelaar. 
 
Wat is dat toch met die kerstgedachte? 

H et is net alsof rond Kerst ineens zakelijke 
aangelegenheden minder belangrijk zijn.  
Het rationele wordt even ingeruild voor het emo-
tionele. Men is gevoeliger voor de situatie van een 
ander, het gevoel dat we allen gelijk zijn is meer 
aanwezig, we zijn bereid de collectanten langs de 
deur niet weg te sturen, staatshoofden die het jaar 
de eigen bevolking en anderen naar het leven 
hebben gestaan zijn milder, plotseling is er begrip 
voor iedereen en verdrinken onze ogen in het 
traanvocht als all you need is love weer wordt 
uitgezonden.   Wat doet kerst toch met ons dat we 
dan in een keer weten dat er meer is dan alleen 
werken, belangen, gelijk hebben, macht en voet-
bal. Ik wens jullie fijne feestdagen en alvast een 
heel gezond en sportief 2012 toe en vooral wens 
ik jullie toe dat de kerstgedachte na Kerst nog 
even blijft hangen. 
 
Wim Pruijn Voorzitter. 

(vervolg Grepen uit 40 jaargangen Boogbal) 

B ij het 25-jarig bestaan van de Boogbal heb-
ben enkele leden van de toenmalige Boog-
balredactie een gesprek gehad met enkele oud- 
redactieleden over het ontstaan en de beginjar-
en van de Boogbal.  
Als je dan met ze praat zie je toch wel een 
bepaalde trotse schittering in hun ogen, omdat ze 
iets op poten hebben gezet wat toen al 25 jaar 
bestond. Met “ze” bedoelen we Arnold Versleyen, 
Theo van Niersen en Jan Roes die respectievelijk 
24, 22 en 16 jaar de vaste kern van de redactie 
zijn geweest. Het initiatief om met een clubblad te 
beginnen kwam van het toenmalige jeugdbestuur 
en wel met name van Arnold en Theo, maar al 
snel werden daar ook Frank van de Pavert en 
Theo Scholten in betrokken. Men was het er al 
zeer gauw over eens dat het clubblad op eigen 
benen zou moeten staan en financieel onaf-
hankelijk zou moeten zijn van de vereniging. Er 
werden dus enkele adverteerders gezocht en ge-

Een terugblik op 
40 jaar Boogbal 
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vonden en het werk kon begin-
nen. Een goede naam moest 
er voor het clubblad komen en 
dus werd er een schrijven 
georganiseerd waaraan ie-
dereen die een mooie naam 
wist te verzinnen mee kon 
doen. Bennie Ditters (Bzn) 
was degene die de beste 
naam wist te bedenken en 
vanaf die tijd werd ons club-
blad de Boogbal genoemd. 
 
Logo 
Bij zo’n naam hoort natuurlijk 
ook een passend logo. Een 
toenmalige collega van Jan 
Freriks Lex Klaassen tekende 
toen de twee voetballertjes die elkaar de bal 
toespelen. Vanaf die tijd staan deze twee voetball-
ertjes voor de Boogbal en zijn ook niet meer weg 
te denken. In dit eerste jaar verscheen de Boogbal 
zes keer. Toch is het zowaar geen gemakkelijke 
klus om helemaal in eigen beheer een clubblad uit 
te brengen. De oplossing kwam zichzelf aandienen 
in de vorm van reclamebureau “Boom” die met een 
mooi klinkend aanbod kwam. Dit bedrijf zou er 
voor gaan zorgen dat de advertenties opgehaald 
en betaald werden en dat de Boogbal gedrukt zou 
worden. U voelt het natuurlijk al, het eerste 
gebeurde geheel volgens afspraak, de adverten-
ties en het daarbij behorende geld werd door de 
firma “Boom” opgehaald maar toen uiteindelijk de 
Boogbal gedrukt moest gaan worden bleek dat 
directeur Boom met heel de firma was verdwenen. 
De jaren die erop volgden waren volgens Theo en 
Arnold de moeilijkste in 
het bestaan van de Boog-
bal. Immers de ad-
verteerders hadden hun 
advertentie betaald maar 
kregen geen advertentie. 
Er zat voor de toenmalige 
redactie niets anders op 
dan zelf de advertenties te 
maken, men vermeldde 
dan de naam van de zaak 
en met kernwoorden hun 
activiteiten. Zo werden er 
een paar nummers gema-
akt totdat de heer Aar-
endonk uitkomst kwam bieden. 
 
Advertentie-actie 
Het bedrijf Scholten-Banda uit Gaanderen ging 
voor de reclame en het drukwerk zorgen. Zo 
werden er in de 2e t/m 4e jaargang in totaal 12 
Boogballen uitgebracht. Toen kwam er een 
duidelijke verandering in de opzet van de Boogbal. 
De plaatsen van Frank van de Pavert en Theo 
Scholten werden ingenomen door Gert Ditters en 
Jan Roes. Met ingang van het seizoen 1976-1977 
werd een grote advertentie-actie op touw gezet en 
nam de redactie alle werkzaamheden voor de 
Boogbal op zich. Vanaf dit seizoen verscheen de 
Boogbal elk seizoen 10 keer en als er zoals nu 
aanleiding was voor een extra uitgave dan nog 
vaker. Langzamerhand ging het steeds beter met 
de Boogbal en men was in staat om een 
tweedehands stencilmachine, een nietmachine en 
een typemachine te kopen. Maar zoals al eerder 

geschreven heb je dan nog geen clubblad. 
Aangezien er nog geen ruimte beschikbaar was 
werden de redactievergaderingen thuis gehouden. 
Uiteraard waren ook hun eega’s hierbij aanwezig 
zodat het meestal wel op een gezellige avond uit-
liep. Als dan alle copy verwerkt en nagekeken was 
kon alles gestencild worden. Dit gebeurde bij Gert 
Ditters thuis op zolder alwaar het stencilapparaat 
stond. Ook hier hebben zich volgens onze gasten 
leuke taferelen afgespeeld, want het kwam wel 
eens voor dat het afdraaien zo goed ging dat de 
papieren door de hele kamer vlogen en alles er 
zwart zag van de inkt. Nu erop terugkijkend is dat 
natuurlijk leuk maar Gert Ditters schijnt toch her-
haaldelijk gezegd te hebben: “Nu schei ik ermee 
uit, wat een …werk”. Ook het rapen van de Boog-
bal werd verzorgd door de redactieleden en hun 
eega’s. Ook dit gebeurde gewoon thuis of in het 
klaslokaal van de Pius X school, waar Theo van 
Niersen toen les gaf. Terugkijkend was het al met 
al toch een ontzettend leuk werk om te doen maar 
de tijd ging verder en kwalitatief werd alles steeds 
beter. 
 
Eigen ruimte 
In het seizoen 1983-1984 kwam Peter Jordens de 
redactie met zijn ideeen en inzet versterken. In 
1984 kreeg de vereniging haar eigen kantine en 
met de kantine kreeg de Boogbal ook haar eigen 
ruimte om te vergaderen, te drukken en te rapen. 
Weliswaar moest deze ruimte wel gedeeld worden 
met het bestuur maar dit leverde geenszins 
problemen op. Vanaf de 15e jaargang werd het 
aantal redactieleden weer gereduceerd tot drie 
personen omdat Gert Ditters en Peter Jordens er-
mee stopten. Drie jaren lang hebben Arnold, Theo 
en Jan het blad draaiende gehouden totdat er in 
1989 besloten werd om een offset drukmachine 
aan te schaffen, een tweedehandse weliswaar 
maar vanaf dat moment zou er qua afdrukken 
zichtbaar een verbetering komen. Met de aan-
schaf van deze machine werd ook de man ge-
vonden die deze zou gaan bedienen. Leo Slutter 
kwam bij deze de redactie versterken en nam 
vanaf dat moment het drukwerk en grotendeels de 
lay-out voor zijn rekening. In het seizoen 1990-
1991 kwam Frank Rots de redactie versterken. 
Twee jaar later nam Jan Roes na 16 jaar afscheid 
van de Boogbal. Zijn plaats werd ingenomen door 
Nico Immink en Toon Gerritsen zodat de redactie 
uit zes personen bestond, een voor de Boogbal 
ongekende luxe. 
 
Computer-tijdperk 
Tevens brak er nu weer een 
nieuwe periode aan wat 
wederom een positieve ver-
andering voor de Boogbal zou 
gaan betekenen. Met name 
door Nico werd het computer-
tijdperk ingeluid. Alle copy 
werd vanaf dat moment zoveel 
mogelijk op de computer uit-
getikt met het streven om met ingang van het 
seizoen 1993-1994 alles op schijf aan te leveren 
(om maar eens even een vakterm te gebruiken). 
Om dit te bewerkstelligen werd er na veel wikken 
en wegen dan ook besloten om een computer aan 
te schaffen, wederom een tweedehandse, iets an-
ders zou ook niet in het zuinige beleid van de 
Boogbal hebben gepast. Ook werden er in het 
seizoen 1992-1993 door Theo van Niersen con-
tacten gelegd met grafisch ontwerpburo Ap Tim-
mers, in eerste instantie om te zien of het bedrijf 
zin had om een advertentie te plaatsen. Bij het 

Bennie Ditters anno 
2012 bedenker van 

de naam 
“De Boogbal” 

(vervolg Terugblik 40 jaar Boogbal) 
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inzien van ons clubblad was hij prettig verrast over 
de goede kwaliteit en de inhoud van ons blad. Hij 
bood ons derhalve geen advertentie aan, maar wel 
zijn diensten om samen met de redactie de lay-out 
te verbeteren. Zoals iedereen dan ook heeft kun-
nen merken onderging dan ook halverwege dit 
seizoen de Boogbal wederom een ware metamor-
fose. De werkvolgorde werd nu de volgende: 
dinsdag redactievergadering, daarna copy naar de 
typistes die hun werk vrijdags moeten inleveren, 
zaterdag en zondag verwerking op de computer 
door Nico, maandag lay-out bij Ap Timmers, 
dinsdag en woensdag drukken door Leo en don-
derdag inleggen en uitkomen. U ziet dat de 
verschillende mensen door deze methode aardig 
onder tijdsdruk kwamen te staan, hetgeen tot op 
de dag van vandaag nog steeds niet is veranderd, 
maar we willen nu eenmaal geen oud nieuws 
brengen. 
 
Professioneel 
 De 21e jaargang was voor Theo van Niersen te-
vens zijn laatste als redactielid omdat hij andere 
clubverplichtingen erbij kreeg. Hij werd opgevolgd 
door Lucia Heutinck. Voor het seizoen 1993-1994 
werden door Ap Timmers en Nico Immink alle ad-
vertenties aangepast en verbeterd om ze zo een 
zeer professionele uitstraling te geven. Dit was de 
laatste stap om ons blad op het niveau te krijgen 
welke u nu gewend bent te lezen. We zijn inmid-
dels met de 24e jaargang bezig als ook Arnold 
Versleyen zijn functie als hoodredacteur moet 
neerleggen en “zijn” Boogbalschip moet verlaten. 
De redactie verhuisde dit jaar ook nog naar een 
nieuw onderkomen in de kelder onder de nieuwe 
kleedaccommodatie. Door G.W.V.V. symphatisan-
ten werd een kelderruimte gebouwd, waar we 
onze redactievergaderingen konden houden, het 
afdraaien van de Boogbal kon geschieden en het 
in elkaar rapen van de Boogbal plaatsvindt. Een 
ruimte die ook voor andere doeleinden gebruikt 
kon gaan worden. Een ruimte waar we best trots 
op zijn.  
 

De Boogbal na het jubileumjaar  
25 jaar Boogbal 
In het jubileumnummer van 15 jaar geleden staat 
bij terugblik 25 jaar Boogbal als laatste de vol-
gende afsluitende zin: 
“Toch zijn we dit jubileumjaar door de komst van 
Frank Molenaar weer met een zeshoofdige re-
dactie begonnen en hopen na dit seizoen een stap 
te maken naar het volgende jubileum” 
 
Vanaf hier hebben we de draad opgepakt en heb-
ben we een volgende stap gemaakt: 
 

De verdere voortgang 
Destijds hadden we 6 redacteuren, waaronder o.a. 
Toon Gerritsen een belangrijke rol heeft vertolkt 
als een van de mensen die de professionalisering 
heeft doorgevoerd. De professionalisering bestond 
toen voornamelijk uit het invoeren van kopie en het 
verwerken hiervan in een centraal document. Toon 
verliet de redactie in het jaar 1998. En werd opge-
volgd door Hans Bruins die ook op het werk te 
maken had met documentverwerking en zo een 
welkome aanvulling was de redactie. Redactioneel 
had Hans ook wat in z'n mars wat natuurlijk mooi 
meegenomen was. Hij voorzag de Boogbal dan 
ook altijd van redactioneel nieuws, tevens trad zijn 
vrouw Petra toe tot de typistes. In die tijd was 

Wp51 het documentverwerkingssysteem waar we 
alle documenten verzamelden die we aangeleverd 
kregen van de typistes. De typistes, 5 in getal had-
den toen nog een belangrijke rol, de copy kwam 
nog binnen als geschreven tekst, deze moesten 
ontcijferd worden en taalkundig goed worden 
neergezet, alhoewel toen in de tijd de grammatica 
checkers al wel in opmars waren in de docu-
mentverwerkingssystemen. Inmiddels had de re-
dactie veel avonden bij Ap Timmers doorgebracht 
en werd er bij de overgang van de kengetal van 
08356 naar 0315 alle advertenties opnieuw opge-
maakt wat voor de lay-out een belangrijke 
kwalitatieve verbetering betekende. Het was een 
kluif werk maar zeker de moeite waard. 
In het seizoen 1997-1998 achtte de redactie de tijd 
rijp om zelf achter de knoppen te gaan zitten, vele 
jaren was er immers over de schouders van Ap 
Timmers meegekeken. Het stramien zoals Ap al-
tijd gebruikte met vaste koppen en 3 tekst kolom-
men werd grotendeels gehandhaafd. De redactie 
was destijds van mening dat er een stramien 
neergezet moest worden waarbij De Boogbal zijn 
eigen gezicht kreeg en herkenbaar diende te zijn 
voor de lezer. Microsoft publisher is het program-
ma waar de Boogbal in opgemaakt wordt en kon 
qua functionaliteit bijna even veel als het Apple 
programma QuarkXpress die door Ap Timmers 
werd gebruikt. De KNVB hield in dat seizoen ook 
een workshop "clubbladen maken" en nadat we 
ons clubblad hadden opgestuurd werd deze als 
kwalitatief goed aangemerkt met de kanttekening 
dat 3 tekstkolommen de overzichtelijkheid niet 
bevorderde.Vanaf die tijd werd er dan ook verder 
gegaan met twee tekstkolommen. Het advies van 
de KNVB om namen-adressen van bestuursleden 
en standen weg te laten in het clubblad sloegen 
we in de wind. Vooral voor de oudere lezers vond-
en we dit een rubriek die gewoon in het clubblad 
thuis hoort. Tot op de dag van vandaag publiceren 
we nog steeds de standen, maar is de verwerking 
hiervan stukken eenvoudiger geworden. 
Eind jaren '90 kwam er een eind aan het gesleep 
met diskettes met de introductie van internet en E-
mail. Niet alle aanleveraars van copie zagen het 
nut hiervan in en bleven op papier aanleveren. 
Door deze verandering werd het aantal typistes 
gereduceerd naar 2 en in het nieuwe decennium 
bleef het slechts bij 1 typiste, die nu ook nog elke 
Boogbal actief is. 
Frank Molenaar die in 1995 het redactionele werk 
van Arnold Versleijen had overgenomen besloot in 
2004 te stoppen met het redactionele werk, hij had 
voornamelijk de rubriek GWVV Super elf onder 
zijn visie. Gelukkig vonden we hier in de persoon 
van Marco Jansen een opvolger die dit wel op zich 
wilde nemen tevens zou Marco de verbindende 
schakel worden voor de lagere teams omdat hij in 
die tijd voor GWVV 3 voetbalde. 
Vanaf 1998 werd het drukken uitbesteed aan 
Compuclub van Balveren en werd het aantal keren 
dat de Boogbal uitkwam in een seizoen van 10x 
naar 8 maal teruggebracht. In de wintermaanden 
waar het voetbal toch op een laag pitje staat werd 
de Boogbal achterwege gelaten. In die tijd 
leverden we onze copy analoog aan op papier en 
werden deze afgedraaid bij de drukker. In 2006 
was ook dit tijdperk ten einde en verliep de ver-
werking geheel digitaal en verstuurden we de 
Boogbal op woensdagavond als PDF-bestand 
naar Compuclub om deze vervolgens don-
derdagmiddag gedrukt en wel op te halen en deze 
's avonds in te leggen onder in de kelder. 
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Ook aan dit inleggen kwam een eind, in het begin 
van het seizoen '11-'12 hebben we als redactie dit 
besluit moeten nemen doordat we overgingen 
naar A3 formaat en dit kant en klaar uit de copier 
bij Compuclub komt. Deze inleg- of inraap avond-
en worden bestempeld als een avond waar de hu-
mor bovenaan staat. Er is door deze inlegmensen 
heel veel werk verricht om telkens weer een Boog-
bal uit te brengen. Dit inleggen en nieten kostte 
zo'n twee uur per uitgebrachte Boogbal. Lucia 
Heutinck redactielid zorgde ervoor dat op deze 
avond voldoende inleggers aanwezig waren. En 
mocht het een keer voorkomen dat er te weinig 
waren dan werd er wel een uit de kantine gehaald 
of uit de massageruimte waar wel een geblesser-
de speler was die uitgevallen was op de training. 
Naderhand werd er altijd even eentje in de kantine 
gedronken, wat af en toe wel eens een latertje 
werd met alle gevolgen vandien. 
De boogballen werden vervolgens al in de kantine 
gelegd waar de spelers die terugkwamen uit de 
training hem al konden lezen. Zo heeft ook elk re-
dactielid zijn wijk om de adverteerders te be-
zorgen, zij namen dan ook altijd alvast een sta-
peltje mee. De overige boogballen zo'n 350 in ge-
tal werden in de kelder gelaten zodat de Boogbal-
bezorger deze de volgende dag kon pakken om 
huis aan huis te bezorgen. 
Ook met de introductie van Internet rond 1990 
ging de Boogbal met zijn tijd mee, en was de 
Boogbal op het web te lezen. Dit is destijds maar 
van korte duur geweest omdat het werk nadat een 
Boogbal gereed was te veel tijd kostte. Dit werd in 
2010 bij de start van de dorpssite Varsselder-
veldhunten weer opgepakt en kan de digitale ver-
sie al eerder gelezen worden dan de papieren ver-
sie. Tevens staan de Boogballen vanaf 2008-2009 
op de pagina 'oude boogballen'. 
 

Fris bloed 
In het seizoen 2011-2012 heeft Hans Bruins de 
redactie verlaten en hebben we hier ‘fris’ bloed 
voor teruggekregen in de personen van Wieneke 
van Hasselt en Roel Jansen. Wieneke verzorgd de 
opmaak van het dorpsnieuws en Roel zorgt ervoor 
dat de standen en topscoorders er netjes in komen 
te staan. Zij zijn nu een seizoen onderweg en we 
kunnen zeggen dat ze hun de redactietaak goed 
invullen. Zo bestaat de redactie nu uit een vijf per-
sonen Lucia Heutinck, Wieneke van Hasselt, 
Marco Jansen, Roel Jansen en Nico Immink en 
hopen zo een volgende stap te zetten naar het 
volgende jubileum. Wat deze stap inhoud valt 
moeilijk te zeggen omdat er vooral op het gebied 
van de media een ontwikkeling gaande is waarbij 
Facebook en Twitter een belangrijke rol in zijn 
gaan spelen. Als clubblad zullen ook wij onze in-
formatie daar vandaan moeten halen om in te 
springen op het social medium van de huidige tijd. 
Zo zal de interactie met GWVV leden beter kun-
nen verlopen.   
De papieren versie zal zeker nog een tijd blijven 
bestaan, maar dat er op dit vlak iets veranderd in 
het komende decennium staat als een paal boven 
water. We zullen zien wat het ons brengt, bij het 
volgende jubileumnummer zullen we er weer 
ongetwijfeld bij stil gaan staan.  
Wij als redactie zullen ons uiterste best blijven 
doen om u op de hoogte te houden van het wel en 
wee bij GWVV.  

De redactie 

E èn van de voornaamste zaken is toch wel 
als je een clubblad wilt uitbrengen dat je een 
mogelijkheid hebt om de geschreven tekst om 
te zetten op papier en dit vervolgens te 
kopiëren en samen te smeden tot èèn geheel, 
wat dan uiteindelijk het clubblad vormt. 
Voor het op papier zetten heeft de redactie altijd 
de beschikking gehad over typistes, om het ge-
schreven woord op een nette manier op papier te 
zetten. In het begin van het clubblad hadden we 
hier nog de typemachine voor en als het nodig 
was werd bij een foutje de tippex gehanteerd. In 
het digitale tijdperk werd dit door de typistes in 
Wordperfect 5.0 (Wie kent dit nog?) aangeleverd 
op diskette en werd dit met al het nodige andere 
getypte documenten als èèn document gemaakt 
en werd de opmaak van de Boogbal in èèn avond 
bij Ap Timmers klaargemaakt en voor het drukken 
aangeboden aan Leo Slutter.  
Echter voor het digitale tijdperk ingeluid werd 
kreeg Leo van alle typistes de getypte tekstvellen 
aangereikt en knipte en plakte hij dit zo dat het 
uiteindelijk de Boogbal werd. De afbeeldingen/
illustraties werden uit kranten en of tijdschriften 
gehaald. Hiermee werd de zondag nadat het 
laatste fluitsignaal van de scheidsrechter had 
geklonken al begonnen. Zo konden de verslagen 
uitslagen/standen/topscorers nog van dat week-
end meegenomen worden in de Boogbal die de 
donderdag daaropvolgend zou uitkomen. 
In 1985 werd Leo Slutter gevraagd door de toen-
malige redactie om dit werk op zich te nemen. Dat 
Leo nu zelf zegt “Ik had dat angenommen dan wil 
ik doar ook veur stoan en da doe ik dan ook” wil al 
zeggen dat Leo de verantwoordelijkheid hiervoor 
op zich nam en de klus tot een goed einde wilde 
brengen. Vooral het drukken op de offset drukma-
chine vergde bij een ‘vastloper’ een technisch 
inzicht en dit was aan Leo wel besteedt. Zo kan 
Leo zich nog goed herinneren dat ze met z’n allen 
een keer zijn wezen kijken bij een drukkerij in Zut-
phen om zo’n offset drukmachine z’n werk te zien 
doen. In het begin deed Leo het drukken in 
samenwerking met andere redactieleden maar al 
snel kon Leo het geheel  zelfstandig in zijn ‘uppie’.  
De eerste 10 jaar werd het drukken nog bij gebrek 
aan ruimte uitgevoerd in de bestuurskamer van 
GWVV. De dagen dat Leo bezig was in de be-
stuurskamer dan was dat zijn domeintje. ’s Avonds 
werd er opgeruimd zodat er ’s avonds eventueel 
nog vergaderd kon worden, maar de volgende 
morgen ging Leo weer vrolijk verder. “Ik heb het 
altied met völ plezier gedoan” zoals Leo zegt, wil 
niet altijd zeggen dat het altijd op rolletjes liep. 
Eerst werden er voordrukplaten gemaakt van waar 
de te bedrukken vellen werden afgedrukt, zo 
kwam het weleens voor dat er meerdere vellen 
tegelijk van de stapel werden gepakt en de ma-
chine hierdoor vastliep. Om de offset drukmachine 
vervolgens weer gangs te maken zaten er soms 
wel uren in om weer verder te kunnen gaan. Men 
kan zich indenken dat de inkt die bij zo’n 
‘vastloper’ gewoon doorliep en door de hele be-
stuurskamer bestrooid lag. Ook de voordrukplaten 

Vervolg Terugblik 40 jaar Boogbal) 

Leo Slutter de drukker en 

opmaker van GWVV 

voor het digitale tijdperk 
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(vervolg De Drukker) 

moesten op z’n tijd worden ontdaan van de inkt om 
zo doende geen inktvlekken na te laten op het pa-
pier om het geheel enigszins leesbaar te houden. 
Ondanks deze ongemakken kijkt Leo tevreden te-
rug op deze tijd alhoewel hij hierbij nadenkend 
zegt: “Het was mien wel een ellende, da we’k wel”. 
In 1996 verkastte de locatie van de bestuurskamer 
naar de kelder onder de nieuwe kleedaccommo-
datie. Een prachtige locatie waar Leo de ruimte 
had om ‘zijn’ werk te doen. Ook het inrapen van de 
Boogbal waar Leo altijd bij betrokken was ver-
huisde naar deze stek. Deze inraap/inleg avonden 
herinnert Leo zich als een avond waarbij de humor 
hoogtij vierde en waarbij menig GWVV’er onder de 
loep werd genomen. 
In 1997 werd besloten om het drukken uit te 
besteden, de reden hiervoor was o.a. dat de off-
setmachine toe was aan een behoorlijke renovatie 
beurt en dit een behoorlijke onkostenpost met zich 
meebracht. Hiervoor werd reeds in 1996 tijdens 
het EK een voetbalpool georganiseerd om zo de 
kosten toch nog enigszins in de hand te kunnen 
houden. Toch bleek dit niet genoeg tegen de 
kosten op te wegen en mede gezien het feit dat 
Leo aangaf niet langer het drukwerk op zich te ne-
men werd door het toenmalige bestuur besloten 
om het drukwerk vanaf het seizoen 1997/1998 uit 
te besteden aan Compuclub van Balveren. Hi-
ermee kwam een einde aan het druk tijdperk bij 
GWVV. Leo die dit werk 13 jaar heeft uitgevoerd 
heeft in die tijd zo’n èèn miljoen A4-tjes door zijn 
handen laten gaan. Vooral de advertenties die in 
het begin van het seizoen al voor gedrukt werden 
namen hierbij een groot aandeel in. Vanaf dat 
seizoen heeft Leo nog een jaar in de redactie 
gezeten en heeft hij in dat seizoen de Boogballen 
opgehaald bij Compuclub van Balveren. In 1998 
werd er  afscheid genomen van Leo als redactielid 
en werd hem bij het bereiken van z’n 65-jarige 
leeftijd een WC-pot aangeboden met daarbij een 

welpassend toepasselijk gedicht genaamd: 
 
Onze Drukker, 
Onze drukker is nu niet meer druk, omdat hij niet 
meer drukt, en hem eigenlijk drukt. 
Was hij niet druk met drukken,  was hij toch nog 
druk omdat hij zich druk maakte om het drukken. 
Nu hij zich niet meer druk maakt  om het drukken 
maken wij ons maar om het drukken druk. Maar 
niet echt, want nu laten wij drukken. Maar ook een 
ex-drukker kan niet zonder drukken en dus krijgt 
Leo van ons een kado om toch nog druk te kunnen 
drukken.  Druk ze!! (red.) 

 
Voor zijn inzet voor de gemeenschap Varsselder-
Veldhunten kreeg Leo in 1999 de titel “Zinkputter 
van het jaar”. Niet alleen vanwege zijn verdiensten 
voor de Boogbal maar ook vanwege al het andere 
dat hij voor de gemeenschap Varsselder-
Veldhunten heeft betekent. Over de vele onder-
scheidingen die Leo ontving zegt Leo: “De uutverk-
iezing ‘Zinkputter van het jaar’ da dei’j bi’j mien 
toch wel het meest” 

Dat kump in de Boogbal 

E èn van de meest gelezen rubrieken in de 
Boogbal is de rubriek Onder Schot.  
De naam van de rubriek geeft uitermate goed aan 
waar deze rubriek over gaat en is door de redactie 
van weleer subliem verzonnen. In Onder Schot 
worden mensen op de hak genomen en is zoals 
onze buutreedner Fred altijd aangaf: 
“De ene helft is gelôgen en de andere helft is half 
woar.” Uit al de Onder Schotjes van de afgelopen 
40 jaar hebben we een greep gedaan: 
1972: 
De accommodatie is drastisch verbeterd. 1 nieuwe 
goalpaal, 1 nieuwe bal en  een nieuw slot op de wc 
deur. 
1973: 
Als het derde elftal een uitwedstrijd speelt, kunnen 
de vrouwen beter slaatjes gaan maken dan de 
warme soep koud te laten worden. 
1974: 
Wist u dat Rob van de Pavert (SDOUC), Gert 

Ketelaar (Den Dam) en Willem Messing (Etten) de 
kleuren Geel-Wit komen verdedigen? 
De contributie voor de senioren 72 gulden per jaar 
is geworden. Anders uitgedrukt: 19 cent per dag. 
1975: 
Volgens sommige spelers van de selectie krijg je 
van zondagsbier van Lukassen minder hoofdpijn 
dan van het donderdagsbier van Mulder. 
Paul Schut heeft zijn zwarte aanvoerdersband 
misbruikt als rouwband bij het overlijden van een 
van zijn twee goudvissen. 
1976: 
G.W.V.V. heeft ook dit jaar weer geen enkele 
boete of schorsing opgelopen. Secretaris, leiders 
en leden, gefeliciteerd! Correctheid en sportiviteit 
zijn ook onderdelen van het visitekaartje van de 
vereniging. 
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1977: 
Jan Freriks droom is eindelijk uitgekomen. Reeds 
15 jaar trainde Jan om a la Klaus Fischer tegen 
Zwitserland en Rusland een doelpunt te scoren. 
Het gelukte hem h-e-l-e-m-a-a-l tegen Den Dam 1. 
1978: 
We hebben eens uitgerekend wat 50 Boogbalnum-
mers allemaal betekend. We hebben zo’n 240.000 
vel papier gebruikt. We hebben met z’n allen al 
480.000  pagina’s verslonden. Als u die pagina’s 
naast elkaar legt heeft u een afstand van 72 kilo-
meter. Als we alle nietjes bewaard hadden, had-
den we er op dit moment zo’n 45000 stuks. 
1979: 
Voetballers kankeren in het heetst van de strijd 
nog wel eens op elkaar. Bij de A-junioren loopt een 
gunstige uitzondering. Boudewijn scheldt alleen op 
zichzelf. 
1980: 
De ongebreidelde inzet van Adriaan moge wel 
blijken uit de volgende bloemlezing: “a’j nog lang-
zamer loopt, val i’j joa um”! Bij het afronden op 
doel: “Den kieper, den mot van angst onder ’t gres 
kroepen”. 
1981: 
Als je denkt last te krijgen van koude voeten, doe 
je het volgende: Je trekt een damesmaillot aan, 
daarover plastic diepvrieszakjes, dan dunne 
sokken en vervolgens sportkousen. Dat alles stop 
je in goede voetbalschoenen en je houd je voeten 
warm en je hoofd koel. Als je bang bent dat andere 
lichaamsdelen koud worden, vraag je advies bij 
Jan Roes. 
1982: 
Vraagt Koen Nieuwenhuis aan Rob van de Pavert 
op de contactavond:” Rob is het februari of fe-
breari”? Oh, zegt Rob, “dat weet ik wel, het moet 
februari zijn”. “Zie je wel” zegt Koen, “je weet er 
niets van want het is januari”! 
1983: 
Bij de A-1 junioren was er 1 speler die geen enkel 
training heeft gemist. Peter Roes kwam 69 maal. 
Bij de A-2 junioren waren er 3 spelers die de 100% 
hadden getraind, zij waren er 40 maal: Rene Bus-
sink, Andre Jansen en Robert ter Wiel. Prima werk 
jongens. 
1984: 
Adriaan tegen Willem M.: het is toch knap, Ronald 
Mulder voetbalt met gips om zijn arm en scoort 
toch 3 keer! Oh, Boudewijn speelt al een jaar met 
een plaat voor zijn kop! 
1985: 
Jos Mulder is sterk in zijn uitspraken: “ik krijg 
zenuwen in mijn maag als een betonmat”. “Als dat 
engeltje boven mijn krullen blijft zweven, houdt 
mijn knie het vol”. 
1987: 
We wachtten al ruim 2 maanden op de copy van 
Jeroen en Stan van de B-junioren. Jongens jullie 
hebben nu de Boogbal gehaald, lever nu gerust de 
copy maar in. 
1988: 
Leo Slutter is ’s-morgens altijd vroeg op en helpt 
Angela en Erwin naar het werk. Echter niet op 
vrijdagmorgen 3 maart. De avond tevoren was de 
Boogbal in mekaar gezet en even nagepraat…. 
1989: 
St. Nicolaas schonk Els Versleyen een magnetron. 
De eerste maaltijd voor Arnold werd een daverend 
succes. Bij het prakken van de aardappelen, 
kozen deze het hazepad en de spinazie moest met 

een mes worden bewerkt. Moraal: Voor 800 gul-
den krijg je van Els geen gare aardappelen. 
1990: 
Frank Rots wou a la Roy van Ajax een voorzet 
geven. Van links opkomend, kappend naar buiten, 
zwaait zijn linkerpoot sierlijk naar achteren om, … 
niet de bal te aaien maar zijn linkerschoen in de 
Zelhemse grond te boren. 14 dagen later kreunde 
hij nog toen de tape van zijn enkel moest. 
1991: 
Als je het moordende tempo ziet, waarmee Theo 
van Niersen en Gert ketelaar naar school fietsen, 
dan denk je: “Die kunnen op hun werk nooit veel te 
doen hebben”. 
1992: 
Koen was tijdens het Jan Riekentoernooi niet 
100% geconcentreerd op de wedstrijden. ’s-
avonds niet 100% geconcentreerd op het feest. 
Toch leek hij erg gelukkig, en hij niet alleen. 
Vincent was op het Jan Riekentoernooi wel 100% 
geconcentreerd op de wedstrijden. ’s-avonds wel 
100% geconcentreerd op het feest. Toch leek hij 
niet gelukkig, wel alleen. 
1993: 
Lucia Heutinck is vol enthousiasme aan haar re-
dactiewerk voor de Boogbal begonnen. Ze is zelfs 
zo enthousiast, dat ze de eerste Boogbal al op 31 
september wilde laten uitkomen. 
 
Tijdens het Jan Riekentoernooi: Bennie M. 
(scheidsrechter bij de wedstrijd team C tegen team 
E) legt halverwege de wedstrijd stil en sommeert 
een rustig wandelende Frans M. langs het veld: 
meneer met die grote pitbull, wilt u alstublieft een 
beetje afstand houden van het lijntje”. 
1994: 
Tijdens de kaderavond gehoord: “Bij Frank in de 
knip zit materiaal voor een onverwachte wip”. 
Er zitten twee leden van G.W.V.V. aan de bar. We 
noemen ze Karel en Frank. Het gesprek gaat over 
’s-morgens opstaan. Hoe laat kan het nou nog net 
om niet te laat te komen. Zegt Frank: “As ik um 
kwart veur zeuven opstoa, kank ’t nog net redde”. 
Zegt Karel: “Oh nee, ik niet, ik met al mien vee”. 
Zegt Frank: “Da’s veur mien geen probleem, mien 
vee blif dan nog liggen”. 
1995: 
Bennie Jansen met Victor van Remmen tijdens de 
bruiloft van William en Dorien in een gesprek ver-
wikkeld over z’n overgang van bril naar lenzen. 
Bennie: “Zeg Victor, wat veur een sterkte he’j dan 
an ow ogen”. Victor: “ik heb min zeuven” Bennie: 
“Now met min zeuven zit ik in de vorstverlet”. 
 
Zondag 10 maart 12.55 uur in een Ettense 
kleedkamer: Scheidsrechter klopt aan bij de 
kleedkamer van G.W.V.V. 6 die met de broodnodi-
ge rust bezig is. Scheids: “Jongs, zuw weer an-
fangen”? 
Frank Rots: “mor scheids, wi’j bunt pas een paar 
minuten an het rusten”. Scheids: “D’r steet nergus 
da’j een kwartier mot rusten, minimaal 5 minuten 
volgens de regels”. Frank Rots: “Now ik denk da’k 
mien CAO buukske d’r moa rus op noa mot sloan”. 
G.W.V.V. 6 volgde de aanwijzingen van de 
scheidsrechter, het werd hen fataal, zij gingen ten 
onder met 5-0. 
 
1996: 
Bij een eventueel volgend jubileum beginnen we 
met dit jaartal. Wie weet misschien staat hier dan 
wel een leuke reactie van jou! Of misschien wel 
over jou, de tijd zal het leren. 
Bovenstaande schreef de redactie bij het 25-jarig 
bestaan van de Boogbal vandaar pakken we de 

(vervolg Onder Schot) 
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draad op en hebben in onze ogen de mooiste 
Onder Schotjes van 1997 t/m 2012 hiervan ge-
bundeld: 
 
Boogbal nr 7  ’97-’98: 
Copie wordt tegenwoordig door velen op schijf of 
per E-mail naar ons toegezonden.  
Met Ton Scholten gingen we weer even terug in 
de tijd, hij leverde namelijk zijn kopie aan op een 
schoenendoos. Ton, ook dit stelt de redactie op 
prijs in deze milieubewuste tijd waar recycling een 
toverwoord is. Maar haal in het vervolg wel eerst je 
nieuwe schoenen eruit. De redactie wacht op nog 
ludiekere acties. Te denken valt aan kopie op…… 
 
Boogbalnr. 10 ’97-‘98: 
Theo Joling heeft er heel wat voor over om bij het 
uitgaansweekend van de selectie persoonlijk op-
gehaald te worden door chauffeur Frank. Nadat 
Frank al afspraken hierover gemaakt had, memo-
reerde Theo dit op  het Jan Riekentoernooi nog-
maals maar nou in het bijzijn van andere se-
lectiespelers. Peter Roes liet liet echter aan Theo 
weten dat er toch iets meer tegenover moest staan 
zou hij in Diem opgepikt willen worden. Theo’s re-
actie hierop: 
“Ben jij dan ook al buschauffeur?” Waarop Peter 
heel nuchter antwoordde: “Nee, ik bun de kaar-
tjesknipper.” 
 
Boogbalnr. 5 seizoen ‘00-’01: 
“Saskia gaat”, zegt ze, “op zaterdagavond op tijd 
naar bed” Gert; “Maar Saskia je bent nog een 
jonge meid!” Saskia; “Ja maar ik heb wel een oude 
vent”  
 
Boogbalnr. 5 ‘02-’03 
Maik te Kaat heeft zich vrijwillig aangeboden om 
donderdagavond de personen af te stoffen die 
lang blijven hangen in de kantine. Hij heeft met 
een plumeau speciaal daarvoor geoefend tijdens 
het weekendje Sauerland van ‘t derde. 
 
Boogbalnr. 2 ‘03-’04: 
In de wedstrijd GWVV 1 – Reunie 1 had de 
scheidsrechter de gele kaarten vergeten mee te 
nemen. Dennis Loschelder werd in allerijl naar de 
kleedkamer van de scheidsrechter gestuurd om ze 
te pakken. Dennis had toch een Boogbal gepakt 
dan had ie tenminste nog wat te lezen gehad. 
 
Boogbalnr. 6 ‘04-’05 
Aan het begin van de avond bij de winteractiviteit 
van GWVV 4 zegt Ton van Gelder bloedserieus 
tegen een paar mensen dat hij eigenlijk die avond 
niet had kunnen komen. Verbaasd kijken de an-
deren hem aan en vragen wat er dan wel niet aan 
de hand is. “Ik heb geen tijd voor feest want ik zit 
op een telefoontje van Ajax te wachten!” 
Hoezo bescheidenheid komt met de jaren? 
 
Boogbalnr. 1 ‘06-’07  
Met het WK voetbal werden er felle discussies ge-
voerd wie er nou wel of niet in het Nederlands elf-
tal thuis horen. De meningen lagen nogal uiteen 
tot iemand zei: “Nou die broer van Jan Roes die 
vindt ik goed die hoort er echt in.” De anderen erg 
verbaasd: “De broer van Jan Roes???” Peter 
soms, nee die toch niet!!! 
“Ach hoe heet ie ook alweer …………….juist ja 
Boulahrouz. 

Hebben we toch nog een Roes in het Nederlands 
elftal staan. 
 
Boogbalnr. 6 seizoen ‘07-’08 
Wat Ton van Gelder bij GWVV verdient gooit hij 
meteen weer over de balk. Op een donderdag-
avond staan Chiel Terhorst en Ted v.d. Pavert een 
balletje te trappen op goal. Ton die op dat moment 
de lagere elftallen traint zegt tegen Chiel. “Als je 
tegen de paal schiet krijg je € 5,-”  waarop Chiel de 
bal trapt en tegen de paal aan schiet. Ton schrikt 
en denkt bij zich zelf, ik zal het bij Ted iets moeilij-
ker maken dan hou ik m’n geld tenminste op zak. 
“Ted, als je tegen de lat aan schiet krijg je van mij 
€ 10,-.” Ted neemt een aanloop schiet en…..ja 
hoor, hij raakt hem vol op de lat. Ton € 15,- armer 
en een illusie rijker. Chiel samen met Ted € 15,- 
rijker. Ton zal zich in het vervolg wel twee keer 
bedenken als hij nog een keer zoiets zegt. 
 
Boogbalnr. 2 ’07-’08  
Komt iemand van het 2e elftal de kantine inlopen 
met een pot gel: Wordt er door de kantine geroe-
pen: “Van wie is dezen pot gel?” En wie denkt u 
dat hier op reageert, juist de twee ‘kaalste’ man-
nen binnen GWVV die dat spul alleen maar kun-
nen gebruiken voor onder hun oksels. Jules en 
Werner hadden wel belangstelling, ze zouden toch 
wel niet menen dat het hier ging om een haar-
groeimiddel. 
 
Boogbalnr 1 ‘08-’09: 
Theo en Danny van Wessel zijn de trainers ge-
worden bij de E1 en doen dat niet onverdienstelijk. 
De 1e wedstrijd dag wisten ze meteen al het 
zwaluwentoernooi te winnen. Echter wat er bij 
Theo nog aan ontbrak was een waterzak. Frank 
Rots die de vraag meekreeg, reageerde met : 
“Och Theo doar kö’j ow ook veur loaten opereren.” 
 

Boogbalnr 2 ‘08-’09: 
Velen hebben zo hun wensen, echter ze kunnen 
niet allemaal in vervulling gaan. Zo had de familie 
Cornielje een Smit dagje in de planning. De kin-
deren konden ‘s morgens wat uit zoeken bij Bart 
Smit, Marie ging die dag naar een concert van Jan 
Smit en Carlo ging ‘s avonds niet naar Ido Smit 
omdat die de zaak had verkocht aan Dusseldorp, 
die gele grond nodig had. 
 
Boogbalnr 4 ‘09-’10: 
Was het laatst een speler van het 2e die de 
scheidsrechter maande om voor de rust te fluiten 
omdat hij in hoge nood verkeerde. Bij de wedstrijd 
van het 1e elftal tegen Zeddam was het zelfs een 
supporter die de scheidsrechter er toe bewoog om 
voor de rust te fluiten. Wat was er nl. het geval het 
was zo koud (zo koud zelfs dat Ton scholten twee 
sigaren in de hand had) dat de bewuste supporter 
maar èèn keer SCHEIDS KOFFIE!! hoefde te 
roepen en de bewuste scheidsrechter abrupt af-
floot voor de koffie/heepauze. Dat de 
scheidsrechter in z’n ooghoeken had gezien dat 
het nogal om een fors/groot uitgevallen supporter 
ging en daardoor eieren voor z’ geld koos mag 
duidelijk zijn. Bennie wil je in het gevolg iets kal-
mer aan doen tegen nogal schrier uitgevallen 
scheidsrechters. 
 
Boogbal 6 ‘09-’10: 
Donderdagavond 18 maart wordt voor GWVV een 
mysterieuze avond. Als een stel discolampen 
flikkert de stadionverlichting, dan doet de ene lamp 

(vervolg Onder Schot) 
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het wel en dan doet de andere het niet en dan de 
andere het weer en vervolgens de andere het we-
er niet. Nu wil het gerucht dat ene Benny M. te V. 
te veel stroom (u kent vast dat spotje van Essent) 
van de buren krijgt, niet om z’n huis mee te ver-
lichten maar om z’n weedplantjes flink te laten 
groeien zodat ze in de markt gezet kunnen 
worden.  

Boogbalnr. 3 ‘10-’11 
Tijdens de wedstrijd van het 1e elftal: 
Zegt een supporter: “Ik goa zodadelijk op uut-
neudiging van Arnold noar De Graafschap, moar 
hopen dat hi’j een goed pleksken hef met dit re-
genachtige weer. 
Een andere supporter: “Joa moar Arnold zől tog 
wel een sky-box hemmen doar.” 
Nog weer een andere supporter: “I’j zol toch wel 
zeker een scheid-box bedoelen.” 
 
Boogbalnr 3 ‘10-’11: 
Overigens heeft iedereen zo zijn gewoontes of bi-
jgelovigheden. Zo ook Tom Wanders, in de rust 
wordt hij gewisseld omdat Tom in de 2e helft 
verhinderd was vanwege een presentatie in 
Doetinchem. Wat schetst de verbazing bij de 
GWVV 2 spelers, Tom komt onder de douche van-
daan droogt zich af en stapt zonder een string of 
slip zo z’n broek in. Of de presentatie is gelukt zijn 
ze niet te weten gekomen. De spelers vragen zich 
nu echter wel af om wat voor een soort presen-
tatie het ging. Misschien zou Tom dat eens uit kun-
nen leggen. 
 
Boogbalnr 3 ‘11-’12 
De voorzitter vraagt aan de leden wie er van de 
leden AED had. Prompt stak Niels Schweckhorst 
zijn vinger op, even later bleek dit op een vergis-
sing te berusten en trok Niels zijn vinger snel weer 
terug. Niels had nl. ADHD verstaan. Zou Niels 
soms al doof worden van die harde muziek die hij 
altijd bij zijn wekelijkse kleedkamer rituelen ten ge-
hore brengt? 
 
Boogbalnr 3 ‘11-’12 
De afgelopen periode is er al hard gewerkt aan het 
leggen van de nieuwe bestrating om het hoofd-
veld. Op een zaterdagmorgen daags nadat de 
kaderavond had plaatsgevonden moesten de 
tegels aan de kerkhofzijde eruit. Een stel fanatie-
kelingen waren druk in de weer om de tegels te 
ontdoen. Zoals een vakbekwaam stratemaker be-
taamt met knie-beschermers en natuurlijk hand-
schoenen. En die handschoenen bleek achteraf 
niet voor niets. Jurgen Schut komt ook een handje 
helpen, echter zonder handschoenen pakt hij de 
tegels op. In de pauze tracteerde Henk Masselink 
de jongens op een versnapering, echter deze 
smaakte bij Jurgen nogal aan de  zuurderige kant. 
De andere jongens die mee hadden geholpen 
zagen dit alles met de nodige hilariteit aan. De 
handschoenen die de jongens aan hadden be-
hoedde hen nl. ook voor de zeik die de vorige 
avond door enkele kaderavondgasten was neerge-
plenst. Op die avond stond het tegelpad er nl. 
helemaal  blank van. 
‘s Avonds is Jurgen na een grondige douche-beurt 
gelukkig toch nog lekker uit kunnen gaan eten met 
z’n schoonouders. 

Alles behalve voetbal 
Door Frans Mulder jr. 

H et ergste wat een pastoor kan overkomen is 
dat, terwijl hij de beminde gelovigen aan het 
zegenen is, hem de wijwaterkwast uit de 
handen schiet.  
En dat die dan pardoes in de mond van een paro-
chiaan blijft steken, omdat die toevallig zijn mond 
open had om net amen te zeggen. Ik weet zeker 
dat als zoiets in Varsselder-Veldhunten zou 
gebeuren, het wijwater in de bakken zou stollen en 
dat je de knopen in het offerblok kon horen ram-
melen. 
 
’Waarom schrijft hij nou zo’n onzin’, zullen 
bepaalde mensen zeggen. Degenen die mij van 
nabij kennen, weten dat ik soms met ondeugende 
gedachten rondloop, net als de meesten van ons. 
Het zal wel met het kind zijn in ons te maken heb-
ben. Want laten we eerlijk wezen, we zijn soms net 
kwajongens die om het hardst lachen als er iets 
fout gaat, waarbij dan meestal een ander in zijn 
hemd komt te staan. 
 
Het is de laatste tijd gewoon een obsessie voor 
mij, dat ondeugend denken. Het begint al als ik op 
het voetbalveld een scheidsrechter hoor fluiten. 
Dan hoop ik gewoon dat die fluit weigert, net als er 
een overtreding in het strafschopgebied heeft 
plaats gevonden. Als een keeper een zacht te-
ruggespeelde bal wil pakken, dan probeer ik als 
het ware die bal tussen zijn benen door te kijken. 
Als ik een stel collega's onder de lekkere warme 
douche zie staan, dan denk ik onmiddellijk aan 
koud water of een kapotte boiler. Het ergste is 
vaak nog dat het ook daadwerkelijk gebeurt! Laatst 
was ik met één van mijn zoontjes op stap, toen die 
plotseling om friet begon te zaniken. Vóór mij 
stond een man met hetzelfde probleem als ik, al-
leen hij moest friet met mayonaise. De juffrouw 
trok nogal wild aan de knop en op datzelfde mo-
ment dacht ik......... juist, u raadt het al. 
(vervolg  
Hoe kan dat nou?, want echt, ik gun iedereen het 
beste op deze wereld. Vaak gebeurt het ook heel 

E r is het afgelopen seizoen al veel geschre-
ven over het boek Met Sportgroeten, Frans 
Mulder. 
Toch willen we het stukje Alles behalve voetbal 
nog eens onder u aandacht brengen. Frans jaren-
lang schrijver voor de Boogbal mag in dit jubi-
leumnummer dan ook niet ontbreken. 
Ter ode aan Frans nogmaals: 
 

(vervolg Onder Schot) 
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onverwachts. Zoals de man van wie de hond loops 
was geworden en hij het diertje dus voor alle ze-
kerheid maar aan de lijn hield. Maar wat gebeurt 
er; terwijl hij in druk gesprek is gewikkeld met zijn 
buurman, wordt het lieflijke teefje door een ijlings 
toegeschoten reu volgens de regels der kunst 
gedekt. Een wanhopige ruk aan het lijntje kon hem 
niet meer voor gezinsuitbreiding behoeden. Ik ver-
zeker u dat als u zo'n tafereel gezien hebt, nie-
mand uw dag nog kan bederven. 
 
Hebt u al eens het gezicht van een automobilist 
gezien die net weg wilde scheuren, maar niet van 
zijn plaats kwam, omdat ze de achterwielen van 
zijn auto twee centimeter van de grond hadden 
opgekrikt? En dan het verhaal van de boer in onze 
plaats die naar Van de Pavert ging, omdat zijn 
tractor zo raar deed onder het ploegen. De mon-
teur kwam na veel geploeter door de klei bij het 
voertuig en constateerde na enig onderzoek dat de 
achterwielen los zaten, omdat de boer had verget-
en de wielmoeren aan te draaien.  
 
‘Tjonge, tjonge, wat een leedvermaak’, hoor ik u al 
zeggen. Maar u moet het niet te tragisch opvatten, 
want het kan ook u zelf overkomen en een knie-
soor die dan niet lacht. Je houdt het niet voor mo-
gelijk op wat voor een idee een mens in bepaalde 
situaties kan komen. 
 
In mijn vrije tijd heb ik eens op de bouw gewerkt 
en één van de bouwvakkers had de waanzinnige 
gewoonte in plaats van op het toilet, zijn grote 
boodschap achter een grote haag neer te leggen. 
Een aantal collega's ergerde zich daar mateloos 
aan en besloten hem eens te grazen te nemen. 
Toen hij de volgende dag weer achter de haag 
ging zitten, staken ze er een schop doorheen en 

die hielden ze precies onder zijn zitvlak. Het ge-
volg was dat ze zijn diner-restantje op de schop 
opvingen en direct wegtrokken. Toen deze 
bouwvakker heel geroutineerd achterom keek wat 
hij er nou precies had neergelegd, vond hij er al-
leen groen gras… 
 
Het schijnt dat alleen mij zoiets overkomt, maar ik 
zal er niet om treuren. Soms kan ik wel dag-
dromen van zulke situaties. Ik betrap mij erop dat 
ik alleen al in mijzelf loop te lachen bij een bepaald 
idee. Zegt u nou niet, daar denk ik nooit aan. Want 
wees nou eens heel eerlijk, als je een kerkmeester 
met een schaal vol guldens door de kerk ziet lopen 
en er vlak voor hem een verhoginkje opdoemt. 
Nou? Te gek zeg, toch…. En die stakker van een 
kelner met zijn 25 glazen bier. Nou? En dat van 
die Sinterklaas, die nog nooit op een paard had 
gezeten, en dat die dan tot overmaat van ramp 
ook nog op hol slaat... 
 
‘Wat heeft dit nou met voetballen te maken’, zult u 
zeggen. U hebt gelijk, niets, want zalig zijn zij die 
afstand van hun sport kunnen nemen en zondags 
met de kinderen gaan wandelen. Waar het mij om 
gaat met dit geschrijf, is dat u eens voor een 
keertje afstand neemt van het voetballen. Of mis-
schien toch niet helemaal, want als oud-speler van 
het vierde elftal moet het mij toch van het hart dat 
die jongens het zo voortreffelijk doen dit seizoen. 
Het is prachtig zoals die schatten voetballen, want 
Toon Arendsen is weer terug op het oude nest en 
Leo Jansen voetbalt weer als vanouds. Bennie 
Bruins draaft als een pony langs de lijn, waarbij hij 
af en toe een hinderlijk gehinnik uitstoot, maar dat 
gaat wel over. Leo Bekker heeft ook weer blosjes 
op de wangen en is dus met zijn derde jeugd be-
zig. 

Gert te Kaat Boogbalbezorger: 
 

F ebruari 1997 is Gert te Kaat begonnen als bezorger, eerst al-
leen het buitengebied. Aik Zijlstra die voorheen het gehele be-
zorgingsgebied deed, bezorgde hierna alleen de bebouwde kom. 
Gert heeft na een jaar ook de bebouwde kom van Aik overgenomen 
en heeft dit gedaan t/m seizoen 2008-2009. Tijdens de kermis onder 
de vogelschacht werden er tussen Gert en Jan Zweers  contractuele 
besprekingen gehouden, wat er toe leidde dat Jan vanaf het seizoen 
2009-2010 de gehele bezorging op zich nam. Het voordeel hierbij 
voor de redactie was dat Jan al ervaring had met de postbezorging en 
zo niet meer in gewerkt behoefde te worden. 
Soms onder barre weersomstandigheden werd de Boogbal rondge-
bracht op 26 november 2005 waren de  winterse weersomstandig-
heden zo erg dat er geen doorkomen meer aan was door de sneeuw. 
Gert wist vele weersomstandigheden te trotseren maar dit was hem 
toch wel te bar en te boos en besloot om de Boogbal dan maar een 
weekje later te brengen. Wij danken alle bezorgers die al die 40 jaar 
de Boogbal huis aan huis bezorgden in Varsselder-Veldhunten. 
 

Boogbaltoertocht 

U it de vele activiteiten die de Boogbalredactie organiseerden 
zoals de Boogbalmarathon, Boogbalbal en de Boogbal toertocht 
was tenslotte alleen de Boogbaltoertocht overgebleven. Helaas 
heeft de redactie ook deze activiteit moeten stoppen nadat er eerst 
èèn afgelast werd wegens de MKZ en een jaar later de animo be-
hoorlijk terugliep. Ook zag de redactie dat de deelnemers vanuit de 
GWVV geledingen terugliep en hiervoor werd het uiteindelijk voor ge-
organiseerd. Zo kwam er na jaren een einde aan de Boog-
baltoertocht. 

Rechts Gert te Kaat die vaak 
samen met Bennie Ditters (Lzn) 
de controlepost bemande tijdens 
de Boogbaltoertocht.  
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D onderdag 18 mei negen uur Nico Immink 
komt de kantine binnen en zegt: Ton gefelici-
teerd, toen wist ik dat de superelf door mij was 
gewonnen.  
En toen Saskia mij geluk wenste kon mijn avond 
niet meer stuk. Heel het seizoen was het stuivertje 
wisselen geweest tussen haar en mijn superelf. 
Voor de eerste plaats, het team dat ik de naam  
Lucky had gegeven was nu niet altijd lucky want 
als ik het team onder de loep neem waren er door 
diverse blessures drie spelers langdurig niet inzet-
baar. 
Mijn team ziet er als volgt uit: 
 
Willem Pruyn: als hij de zin in heeft is hij moeilijk 
te passeren 
Rene Hakfoort: was een van de geblesseerde 
maar toch de nodige punten gepakt door zowel de 
nul te houden als te scoren. 
Hans Bruins: voor hem geldt hetzelfde alleen hij 
heeft bijna alles gespeeld. 
Dennis Boerboom: scoorde niet maar wist wel 
dikwijls de nul te houden in zowel het eerste als 
het tweede elftal. 
Toon Drijver: vaste man ieder jaar in mijn superelf 
niet dat hij zo hard werkt maar scoren doet hij al-
tijd. 
Hugo Offenberg: weer een speler die langdurig 
niet inzetbaar was maar in de laatste wedstrijden 
nog punten wist te behalen voor het Lucky team. 
Vincent te Wiel: stond niet in de basis maar door 
het wegvallen van Theo Heutinck maakte hij zijn 
opwachting in het team, heeft geen punten 
gehaald dus krijgt een vrije transfer. 
Marco Janssen: een speler die wanneer hij wat 
brutaler gaat spelen nog meer zou scoren nu 
stond de teller op zes stuks toch knap. 

Rene Bussink: top-
scoorder van het vijfde 
elftal gooit altijd zijn 
hele gewicht in de strijd 
en dat is niet een klein 
beetje, heeft voor mij 
dus ook veel punten 
gehaald. 
Erwin Slutter: startte 
in het vierde maakte 
veel doelpunten en 
promoveerde naar het eerste elftal en ook hier pik-
te hij zijn doelpunten nog mee. 
Arthur Bonenkamp: begon in het derde maar ook 
hij speelde een aantal wedstrijden in het eerste 
elftal, altijd een geweldige inzet, prima vent voor 
het team daarbij ook nog eens zes doelpunten ge-
maakt en is dus kassa voor het Lucky team. 
 
Als ik alles overzie is het natuurlijk niet zo vreemd 
dat dit team winnaar werd, en voordeel is het ook 
dat ik bijna alle spelers bij G.W.V.V ken en weet 
wat ze kunnen. Dit zal nog wel even blijven 
aangezien ik ook de kleuters al zo’n vier jaar onder 
mijn hoede heb, dus blijf ik voorlopig mee draaien 
in de top van de superelf, jullie zijn dus 
gewaarschuwd .( Ha, ha, ha. )  
Ook was diezelfde donderdag de laatste training 
van dit seizoen, ook dit jaar was de opkomst bij de 
trainingen goed, wat me wel opgevallen is dat het 
vierde elftal die ook hoofdleverancier is op de 
trainingen ook het hoogste is geëindigd in de com-
petitie namelijk en vierde plaats. Van het derde 
team was de opkomst beter als vorig jaar bij dit 
team zie je dan ook bijna altijd de zelfde mensen 
op de training, maar ook mensen die wel komen 
voetballen die dan de weg naar de vereniging 
weten te vinden, alleen met de training plotseling 
de weg kwijt zijn. Jammer is dat ook mensen re-
gelmatig veer moesten laten in verband met 
blessures van het  eerste en tweede elftal zodat ze 
niet vaak in dezelfde opstelling konden spelen wat 
altijd merkbaar was in de resultaten. Dan het vijfde 
elftal het minst aantal spelers op de training zijn in 
hun klasse als laatste geëindigd bij dit team gingen 
vaak wedstrijden op een knullige manier verloren, 
maar daar hebben we het samen al eens over 
gehad. Als laatste dan nog de kleuters opkomst 
die is zeer goed te noemen waar andere elftallen 
een voorbeeld aan kunnen nemen, en je ziet ook 
dat het steeds beter met ze gaat en ik weet zeker 
dat er weer een paar talenten tussen lopen. 
Tot slot wil ik hierbij het bestuur, leiders, spelers 
en kleuters heel hartelijk bedanken voor het geen 
ze hebben gedaan voor mijn viering van mijn 
zeventigste verjaardag, dit was weer echt 
G.W.V.V. niet alleen voetballen telt bij hun maar 
ook andere zaken. 
 
 

Ton van Gelder  

De G.W.V.V. super-elf  van …….   

D e rubriek GWVV-super-elf bestaat sinds het 
seizoen ‘96-’97. Hierbij kunnen de deelnemers 
een opstelling maken met spelers van GWVV sen-
ioren. Volgens een geavancheerde puntensys-
tematiek al naar gelang een speler gescoord, ge-
wonnen of doelpunten heeft doorgelaten wordt er 
een ranglijst opgesteld. De redactie heeft èèn jaar 
tussendoor een GWVV toto gehouden wat geen 
succes bleek, er werd snel weer over gestapt naar 
de GWVV-super elf. De super-elf is vanaf het 
begin van zijn ontstaan gesponsord, eerst door 
café-zaal De Zon en later door Grand-café De 
Bank te Doetinchem. Elke maand ging er wel een 
dinerbon naar een van de deelnemers . 
Vele redacteuren hebben deze rubriek onder hun 
hoede gehad, Frank Molenaar, Nico Immink en nu 
Marco Jansen. Bij het invoeren is dit altijd een 
heel gepuzzel om de goede formules op de juiste 
plaats te krijgen. Maar toch lukt dit elke keer weer 
en kan begin november de super-elf van start 
gaan. 
In het begin van de super-elf speelde het team dat 
gewonnen had op het Jan Riekentoernooi een 
wedstrijd met de natuurlijk de winnaar als hoofd-
coach. 
Onderstaand artikel schreef Ton van Gelder aan 
het eind van het seizoen 1999-2000. En wie Ton 
goed gekend heeft hij wilde nooit verliezen zelfs 
niet met het GWVV-super-elf spel.   
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B oogbalnr. 6 2005-2006 
artikel Kaderavond waarbij 
de vrijwilligers een gedicht 
moesten voor dragen, het 
volgende gedicht kwam 
van het winnende team 
waarbij Ferdie het gedicht 
“Vrijwilligerswerk” voor 
droeg: 
 
Vrijwilligerswerk 
 
Ik ben een vrijwilliger, mijn naam is Leo. 
Ik krijg hier geen geld, ik doe alles pro – deo. 
Het werk voor de vereniging kost mij wel veel tijd 
Daardoor ben ik mijn vaste baan nu kwijt 
Maar ik krijg nu wel veel waardering, helaas niet 
van iedereen. 
Soms wordt ik dan boos en komt ’t bijna tot een 
handgemeen. 
Maar dan even tellen tot tien….. ik doe ’t toch met 
plezier. 
Vlaggen, fluiten, trainen, vergaderen of ’t tappen 
van een glaasje bier. 
Vrijwilliger, uit vrije wil maar met wel plichtsbesef, 
dat is ’n must. 
Vrijwilliger voor en na de wedstrijd, ja zelfs in de 
rust. 
Soms denk ik, zal ik stoppen als vrijwilliger, ik ben 
dan wel vrij. 
Maar wat ben ik dan nog waard voor de maat-
schappij. 

Jeugdhoek 
I n de Boogbal staat 
ook elke keer wat te 
lezen over de jeugd 
van GWVV.  
Het jeugdbestuur komt 
elke uitgave met 
Jeugd-nieuws waarin 
de nieuwtjes van de jeugd worden vermeld.  
Ook de verslagen van de jeugd zijn altijd leuk en 
zitten soms vol met humor. Alhoewel moet worden 
gezegd dat de laatste paar jaren de redactie wei-
nig tot geen kopie meer hebben gehad van de pu-
pillen/junioren zelf. Wij als redactie proberen dan 
ook altijd om de leiders te stimuleren tot het aan-
zetten van de jeugd om een stukje te schrijven. 
 
Hieronder een ingezonden stuk van Koen  
 

Uit de Jeugdhoek  
geschreven door de E-pupillen. 

W e kregen een paar nieuwe leiders, het 
waren Fons en Bennie. Ze waren erg aardig. We 
moesten Bennie een keer voor de “pens” schop-
pen met de bal. We denken dat Bennie daardoor 
een beetje bang is geworden want hij is nu onze 
leider niet meer. Nu hebben we Ferdie als trainer 
en Ronny als leider en die Ferdie heeft zijn enkel 
gebroken. Veel beterschap Ferdie. Toch staan we 
nog op de tweede plaats, ondanks het wisselen 
van de  leiders. We doen ook aan conditietraining 
op de crossbaan. Meneer Vredegoor en Jos 
Mulder bedankt voor de fijne crossbaan. 
Koen en Jurgen. 

Vrijwilligerswerk 

Wij bedanken alle medewerkers  
en adverteerders die hebben  
bijgedragen aan het tot stand  
komen van 40 jaar Boogbal 

D e Fotografie heeft in de laatste 20 jaar een be-
langrijke rol gespeeld voor de Boogbal.  
Veel verhalen hebben we kunnen opfleuren met foto’s, 
gemaakt door onze hoffotograaf Nico Marcus. 
Als je de ontwikkeling bekijkt op het vlak van fotografie 
dan heeft dat een enorme vlucht doorgemaakt. Werden 
de foto’s eerst nog op filmrolletjes vasgelegd vervol-
gens ontwikkeld, eerst nog door Nico zelf maar later bij 
een ontwikkelservice in Emmerich om vervolgens te 
worden gescand en te worden bijgeplaatst bij de ru-
brieken. Tegenwoordig zet Nico ze ergens digitaal in de 
‘cloud’ weg en de andere Nico pakt ze daar weer weg 
om te verwerken. Ook plaats Nico deze nog in Mijn 
Fotoalbum om ze te kunnen bekijken op de dorpssite. 
In het seizoen 2010-2011 heeft GWVV ook deelge-
nomen aan de C1000 voetbalplaatjes actie, hier heeft 
Nico behoorlijk wat uurtjes in moeten steken om tot een 
goed geheel te komen.  
 
Wij danken Nico Marcus voor zijn werk en hopen nog 
lang van zijn diensten gebruik te maken. 

FOTOGRAFIE  
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