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H et einde van het voetbalseizoen komt snel 
in zicht. De lagere elftallen moeten nog een 
aantal wedstrijden spelen en dan kan de 
zomerstop beginnen. Voor GWVV 1 komt er 
nog een toetje in de vorm van deelname aan de 
nacompetitie met als doel promotie naar de 5de 
klasse. 
Afgelopen zondag is er verloren van NVC dus 
rechtstreeks een periodetitel pakken zal iets 
moeilijker worden al maken ze nog volop kans. 
Door hun stand op de ranglijst nemen ze in ieder 
geval een periodetitel over van Socii of Etten, dat 
ligt er een beetje aan wie er kampioen wordt. In 
deze nacompetitie moeten ze het in 2 wedstrijden 
opnemen tegen een andere 6de klasser C. 
Bij de jeugd doen vooral de C-junioren en de E1 
pupillen het zeer goed. Beiden maken kans om 
kampioen te worden in de voorjaarscompetitie. 
Het zal nog een aantal wedstrijden spannend 
blijven, maar dan kan net zoals bij AZ het feest 
losbarsten. De kleuters hebben zaterdag 11 april 
hun eerste echte wedstrijd tegen SDOUC ge-
speeld. Het veld was iets groter dan dat waar ze 
normaal op trainen, maar hun inzet was er niet 
minder om. Verderop in deze Boogbal kunt u 
meer nieuws lezen over de jeugd. 
Speciale aandacht willen we vestigen op het Jan 
Rieken toernooi. Dit jaar wordt het toernooi 
gehouden op zaterdag 30 mei. De organisatie zal 

Nieuws 

er voor zorgen dat er van alles te doen is en 
hopelijk zit het weer een beetje mee zodat het 
een mooie dag wordt. 
In deze Boogbal vindt u ook een flyer (los 
blaadje) van het Oranje comité waarin ze het 
programma van 30 april 2009 oftewel 
Koninginnedag  presenteren. 
Zondag 26 april na de wedstrijd GWVV 1 – Etten 
1 zal er een  “noa proat uurtje” plaatsvinden in de 
kantine van GWVV met medewerking van 
diverse, lokaal bekende,  mensen. Dit initiatief 
wordt ondermeer genomen om na de wedstrijd 
even lekker na te kletsen over de wedstrijd.  
Zoals gewoonlijk kunt u weer de vaste rubrieken 
vinden zoals de Superelf waar de ontknoping 
nadert, opvallend op de Buitenham met dit keer 
Eugène Lucassen als gast, het jeugdnieuws en 
de diverse stukjes van de teams. Verder moeten 
we natuurlijk niet vergeten om uw aandacht te 
vragen voor het dorpsnieuws waar de diverse 
verenigingen hun programma’s tonen. En 
helemaal achterin de topscorers van GWVV. De 
strijd om de Boogbaltopscoorderstrofee is nog 
volop bezig. Met het Jan Riekentoernooi zal de 
trofee worden overhandigd. 
Wij wensen u veel leesplezier met deze Boogbal. 
 
De redactie. 

H et einde van het seizoen nadert, en begint 
het dus steeds spannender te worden in de 
competitie. Het 1e elftal deed nog steeds mee 
voor het kampioenschap, maar dan mocht 
het zelf niet meer verliezen en is dan nog 
afhankelijk van de uitslagen van Etten en 
koploper Socii. De 3e plaats moest zeker vast 
gehouden worden om zeker te zijn van 
nacompetitie. 
Helaas ging het tegen Aerdt direct fout. Het was 
op zich niet eens zo’n hele slechte wedstrijd, er 
werden vooral in de beginfase van de wedstrijd 
veel kansen gecreëerd maar niet benut. 
En zoals zo vaak, krijg je dan zelf de goals tegen 
als je zelf niet scoort. Door enkele fouten in de 
verdediging werd het 2-0 voor Aerdt. De 2e helft 
scoorde Jeroen Aalders met een schitterende 
goal de aansluitingstreffer, 2-1. Helaas was dit 
van korte duur want Aerdt scoorde de 3-1 na 
onhandig uitverdedigen van GWVV. In de 
slotfase scoort Tim Jansen nog wel de 3-2 maar 
er was niet voldoende tijd meer om de 
gelijkmaker te scoren. De 3 punten bleven in 

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

Aerdt. Een vervelende uitslag met de Wedstrijd 
tegen Socii de koploper in het verschiet.  
Gelukkig werd er thuis tegen Socii uit een ander 
vaatje getapt. Er wordt scherp gestart en lekker 
gevoetbald. Pascal Sloot scoort uit een vrije trap 
de 1-0 en deze 1-0 werd ook met man en macht 
verdedigd. GWVV had de gevaarlijkere kansen 
en was ook de betere voetballende ploeg, maar 
het bleef tot het einde spannend door nog enkele 
gevaarlijke hoge ballen van Socii. De eindstand 
1-0 tegen de koploper, een goed resultaat waar 
ook Etten blij mee was. 
De 3e plaats was nu stevig in handen van GWVV 
omdat VVL punten liet liggen bij Den Dam. 
Als er van Wolfersveen gewonnen werd en VVL 
zou weer punten verspelen dan zou het 1e 
verzekerd zijn van nacompetitie. De eerste helft 
was slapjes, wel was GWVV de betere ploeg  
en werd de 1-0 gescoord. Na de toespraak van 
de hoofdtrainer kwamen de heren een stuk 
scherper uit het kleedlokaal. Al snel werden de 2, 
3, en de 4-0 gescoord. Geen geweldige wedstrijd 
maar in ieder geval 3 punten tegen een soms wat 
vervelende tegenstander. Met deze overwinning 

GWVV AGENDA: 
10 en 17 mei nacompetitie 
22 mei Kaderavond 
30 mei Jan Riekentoernooi 
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Kom kijken naar ons 1e elftal! 

(Zie ook op ATV teletekstpagina 674) 

26 - 4 - 2009  GWVV 1 - Etten 1   14:30 uur 
3 - 5 - 2009 VVL 1 - GWVV 1   14:30 uur   
10 - 5 - 2009 1e na competitie wedstrijd 
17 - 5 - 2009 return wedstrijd nacompetitie 

was het 1e tevens zeker van nacompetitie omdat 
VVL gelijk speelde tegen Etten, en hier werd 
natuurlijk een klein feestje op gevierd!! Zondag 
19 april werd er in Netterden tegen NVC 
gespeeld. Een tegenstander waar uit niet vaak 
van gewonnen wordt. 
De 1e helft is Varsselder de betere ploeg, krijgt de 
betere kansen maar is niet scherp genoeg… 
Varsselder begint na rust weer, waar het de 
eerste helft gebleven was, zoeken naar de 
openingstreffer. Deze kwam ook, Danny van 
Wessel scoord met zijn hoofd de belangrijke 
openingstreffer. Na deze goal was de 
verwachting dat ook de 2e en 3e goal zouden 
vallen voor Varsselder maar helaas vielen deze 
goals in het voordeel van NVC. Weer geen 3 
punten in Netterden. Het eerste kan nog wel zelf 
de 3e periode pakken, al is het nu al zeker van de 
nacompetitie. Er staan nog 2 zware wedstrijden 
te wachten namelijk Etten en VVL.  Twee 
spannende en mooie wedstrijden dus nog!  
 
De leiding Bianca en Dennis Jasper Engelen (Jappie) de gevierde man tegen 

Wolfersveen  hij scoorde maar liefst 3x 
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PUPIL 
VAN  
DE 
WEEK 

Glenn 
Robben 

In de wedstrijd 
GWVV 1 - Socii 1 

Leeftijd: 10 jaar 
Op welke plaats voetbal je het liefst? Rechts 
voorin. 
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Ik vond 
het een hele leuke sportieve zonnige wedstrijd. 
Was je zenuwachtig? Nee 
Wie vond je de beste voetballer? Ik vond ze 
allemaal goed. Ja Chiel allemaal. 
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen? 
Ja, graag 
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en 
wat vond je het leukst? Alles was super die 
middag, maar vooral de aftrap, omdat ik een goal 
scoorde met mijn nieuwe bal met 
handtekeningen. 
Namen ouders: Eddy en José Robben. 
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie 
nog suggesties of verbeterpunten? Glenn vond 
het geweldig om pupil v.d week te zijn. We 
hebben genoten  van onze voetballer Glenn, 
maar we waren ook supertrots op alle spelers 
van het 1e van GWVV. Het was een goed 
georganiseerde middag. Bedankt allemaal. 
Vr.groet van Eddy en José. 
Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk 
was het een fijne middag. 

PUPIL 
VAN  
DE 
WEEK 

Bryan 
Wijkamp 

In de wedstrijd 
 

GWVV 1 - Wolfersveen 1 
Leeftijd: 9 jaar 
Op welke plaats voetbal je het liefst? Midden. 
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Heel leuk  
Was je zenuwachtig? Een beetje. 
Wie vond je de beste voetballer? Jappie nr 11. 
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen? 
Ja, als middenvelder 
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en 
wat vond je het leukst? 
Ik vond het heel leuk met de aftrap. 
Namen ouders: Maarten en Marian. 
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie 
nog suggesties of verbeterpunten? 
 
Het was helemaal super deze middag. Heel har-
telijk bedankt hiervoor 
 

Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk 
was het een fijne middag. 
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Het 1-ste elftal (incl Bryan pupil van de week) na de behaalde 4-0 winst tegen Wolfersveen, 
even later zou blijken dat het spelen in de nacompetitie veilig is gesteld. 
Wij wensen hen hierbij veel succes!! 

OP WEG NAAR DE NAOP WEG NAAR DE NA--COMPETITIECOMPETITIE  

G.W.V.V.’s 
Noaproat uurtje 

Zondag 26 april a.s. na de wedstrijd tegen Etten 1 Zondag 26 april a.s. na de wedstrijd tegen Etten 1 
wordt er een “noaproat” uurtje georganiseerd met wordt er een “noaproat” uurtje georganiseerd met 

o.a.o.a.-- Wedstrijdanalyse met trainer en spelers Wedstrijdanalyse met trainer en spelers  
  Verkiezing “Kearl van de wedstrijd”Verkiezing “Kearl van de wedstrijd”  

    
Wij willen iedereen uitnodigen om hierbij aanwezig Wij willen iedereen uitnodigen om hierbij aanwezig 
te zijn. Consumpties worden tegen gereduceerde te zijn. Consumpties worden tegen gereduceerde 

prijzen aangeboden .prijzen aangeboden .  
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B E S T U U R S A A N G E L E G E N H E D E N  
notulen VERGADERING van 24 februari 2009  

Aanwezig: Wim Pruyn, Erik Ketelaar, Nico 
Immink, Nico Slutter, Arnold Versleyen, Saskia v/
d Pavert 
Afwezig: Koen Nieuwenhuis 
 
OPENING EN MEDEDELINGEN 
Geen mededelingen 
 
NOTULEN VERGADERING  
De notulen worden goedgekeurd. 
 
ACTIELIJST 
Punt 2: VDVV: bijeenkomst met alle 
verenigingen. Een site maken voor Varsselder 
met links naar verschillende verenigingen. 
Punt 5: Barprocedure is ok. Nu nog kasprocedure 
evalueren. 
Punt 21: Saskia vraagt na over AED. 
Punt 31: Wim neemt dit over. 
Punt 45: blijft. 
Punt 52: is geregeld. 
Punt 53: Wim regelt dit. 
Punt 55: Afrekening is conform ons 
bezwaarschrift. Op de nieuwe rekening zijn de 
kleedkamers verrekend met de subsidie. Is dus 
verder geregeld. 
Punt 56: Is geregeld. 
Punt 57: blijft. 
 
POST 
Brief Wonion over sponsoring. Wim pakt dit op 
(zie actielijst). 
 
GEMEENTE 
Dit punt gaat van de agenda. Als er nieuws te 
melden is doet Wim dit tussendoor. 
 
FINANCIëN 
De vergoedingen voor het 1e half jaar zijn 
geregeld.  
Verder geen bijzonderheden. 
 
TECHNISCHE COMMISSIE 
Het 1e heeft geoefend op kunstgras van DZSV. 
Dit hebben ze als zeer positief ervaren. 
Er moet duidelijkheid komen in wat Paul blijft 
doen en in wat Erik gaat doen. 
De netten van de grote verplaatsbare goals zijn 
lek (?). Wie regelt dit? Erik regelt het. 
Op dit moment wordt gekeken of er volgend 
seizoen een A-junioren elftal is. Ferdie, Han en 
Peter zijn hier mee bezig. Als dit elftal er niet 
komt, gaan de meesten over naar het 2e. 
 
JEUGD COMMISSIE 
De allerkleinsten moeten ook op het hoofdveld 
voetballen. 
 
Is het mogelijk om wieltjes onder de goals te 
plaatsen, zodat ze makkelijker te verplaatsen 
zijn? Erik kijkt er naar. 
 
ACTIVITEITEN COMMISSIE 
Arnold overlegd met jeugd omtrent 45-jarig feest. 
 
BOOGBAL 
Complimenten van Arnold voor de actualiteit van 
de Boogbal! (Stemming voor dorpshuis stond een 
dag later in de Boogbal). 

 
ACCOMMODATIE COMMISSIE 
Donderdag komt Blumer de verwarming en de 
boilers controleren. 
De asbakken voor de deur zijn een vies gezicht! 
Andere oplossing zoeken. Erik regelt dit. 
 
SPONSORPLAN 
Duidelijkheid scheppen wie waar verantwoordelijk 
voor is. Borden/sponsoring etc. Dit volgt na 
gesprek met Erik en Paul. 
Shirts 1e elftal wanneer gekocht? Nico S. kijkt dit 
na. 
De shirts van de futsaldames zijn gesponsord 
door de Welkoop. 
Sponsoren en kaderleden ontvangen een 
paasbrood i.p.v. een attentie op het einde van het 
seizoen dit wordt geregeld door de fam. V.d 
Pavert, Arnold zal hierbij de benodigde gegevens 
aanreiken. 
 
ZAALVOETBAL 
Geen bijzonderheden. 
 
RONDVRAAG 
Erik: Kunnen de opbrengsten van het oud papier 
weer in de Boogbal? 
 
SLUITING 
De volgende vergadering is op dinsdag 7 april 
2009 in de bestuurskamer. 

  ONDERWERP ACTIE DOOR 
2 Mensen benaderen 

bijhouden website 
Nico I. 

5 Evalueren 
kasprocedure met 
Theo v. Niersen 

Nico S. + Wim 

21 Nakijken/navragen 
AED 

Saskia 

31 Sponsoring Wonion Wim 
45 Standenbord futsal 

dames 
Nico I. 

53 Mail KNVB soc. 
hygienecode mailen 

naar Wim 

Saskia 
  

57 Navragen prijzen 
vuilcontainers 

Arnold 

58 Netten verplaatsbare 
goals nakijken 

Erik 

59 Nakijken nota Rik te 
Kaat lampen 

Nico S. 

60 Wieltjes om goaltjes te 
verplaatsen 

Erik 

61 Andere asbakken Erik 
62 Navragen organisatie 

feest A-junioren 
Arnold 

63 Wanneer shirts 1e 
gekocht? 

Nico S. 

64 Navragen kosten 
paasbrood 

Arnold 

ACTIELIJST 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand april zijn ons wat dingen opgevallen op 
de Buitenham, de cruciale verliespartij van het 1e elftal 
tegen Aerdt vervolgens het behalen van de 
nacompetitie, de goede prestaties van onze E1 en C1 
jeugd, de blessures van de  spelbepalende spelers 
Martin en Ramiro, en Andres Moreno die in het 
paasweekend de meeste meters op het voetbalveld 
wist af te leggen door 3x als scheidsrechter te acteren. 
Allen werden genomineerd echter er kan er maar één 
uitverkozen worden en dat was in de maand 
april……………………… 
 
Eugène Lucassen die als wedstrijdsecretaris en lid 
van de TC een  functie vervult waar veel werk in 
zit, werk wat de meesten niet zien, de TC is o.a. nu 
alweer druk bezig met de voorbereiding voor het 
volgende seizoen.  
 
In dit artikel stelt de redactie aan Eugène een aantal 
vragen wat hij zoal doet in zijn functie als wedstrijd-
secretaris. 
 
Velen binnen GWVV en Varsselder-Veldhunten 
kennen je, toch willen we vragen je even voor te 
stellen voor de mensen die je nog niet zo goed 
kennen. 
 
Ik ben geboren in “Wienbergen”, tegenwoordig wijk 
van Doetinchem. Ben inmiddels de 40 gepasseerd. In 
1985 leerde ik Francis kennen en vanaf die tijd was ik 
meer in Varsselder dan in Wienbergen. We wonen 
sinds 1995 met veel plezier Achter de Molen en 
hebben 2 prachtige dochters. Amber van bijna 8 en 
Roos van 6.  
Mijn dagelijkse werkzaamheden verricht ik in 
Varsseveld, bij de firma Waterkracht, op de afdeling 
verkoop.  
Waterkracht is vooral in Nederland (maar ook in de 
omliggende landen) dè specialist op het gebied van 
(hogedruk) reinigingsapparatuur en effectieve 
reinigingsoplossingen.   
 
Je bent al een aantal jaren wedstrijdsecretaris bij 
GWVV, hoe lang doe je dit al en hoe ben je d’r zo toe 
gekomen om deze functie te gaan vervullen binnen 
GWVV? 
 
Sinds 2005 ben ik wedstrijdsecretaris bij GWVV. Na 
jarenlang fanatiek te hebben gevoetbald, moest ik dit 
helaas beëindigen door een zware knieblessure. 
Doordat ik niet meer de wei in kon, hebben ze mij 
voorzichtig gevraagd om Hans Bruins op te volgen. 
Om toch betrokken te blijven bij het voetbalgebeuren, 
heb ik toen ja gezegd.  
Hier heb ik nog geen moment spijt van gehad, want ik 
doet het nog steeds met veel plezier.  
 
Kun je ons een korte uitleg geven van je 
werkzaamheden en ons vertellen wat je het leukste 
vindt aan de functie als wedstrijdsecretaris? 
 
De werkzaamheden zijn o.a. : 
 
* Scheidsrechters aanstellen, dit is soms een hele 
klus. 
* Bezetting van de teams regelen met de 
desbetreffende leiders, valt ook altijd niet mee. 

* Plannen wedstrijden en velden, dit i.o.m. o.a. consul 
en accommodatiebeheerder. 
* Oefenprogramma zomer en winter plannen. 
* Coördineren en beheren teletekst.  
* Onderhouden van contacten met de KNVB m.b.t. 
competitie. 
* Inschrijven teams voor competitie i.o.m. “voorzitter” 
TC. 
* Doorgeven uitslagen aan de KNVB. 
* Verzenden ingevulde wedstrijdformulieren en 
overige lijsten. 
* Verantwoordelijk voor een goede verloop van alle 
geplande wedstrijden 
 
Het leukste aan de functie vind ik de betrokkenheid bij 
het hele voetbalgebeuren en de gezelligheid/sociale 
contacten op de donderdagavond. 
 

Al met al dus een hele lijst. Je geeft dus al aan dat het 
‘rondbreien’ van de teams en scheidsrechters best 
een lastige klus is, zie je hierin voor de toekomst 
GWVV nog problemen of zal het niet zo’n vaart lopen? 
 
Voor wat betreft de teams : We (Koen en ik) hebben 
recentelijk nog evaluatiegesprekken gehad. Met de 
komst van de A-junioren denken we dat het 
“”rondbreien” wat soepeler zal gaan, maar bij 
verscheidene teams stoppen er toch weer wat 
mensen, vanwege leeftijd, blessures etc. We blijven 
voor het aankomende seizoen qua saldo ongeveer 
gelijk.  
Wel wordt de lijst van oproepkrachten heel iets 
aangevuld, dit blijft toch altijd een welkome aanvulling 
op de lagere teams.  
Voor wat betreft de scheidsrechters, dit zal in de 
toekomst iets beter ingevuld kunnen worden, doordat 
2 spelers hebben aangegeven zo nu en dan ook een 
wedstrijdje te willen fluiten. 
 
Als TC heb je altijd de wensen van leiders/
aanvoerders voor bepaalde zaken, hoe gaan jullie 
hierbij in probleemsituaties mee om? 
 
In goed onderling 
overleg is alles 
mogelijk.  
Ik moet zeggen dat 
het soepel opgelost 
wordt, zoveel 
probleemsituaties 
doen zich nu ook 
weer niet voor.  
 
Kun je ons een korte 
dagagenda 
beschrijving geven 
van een 
wedstrijdsecretaris 
in een 
voetbalweekend? 
 
Zaterdags 
informeren wat de 
uitslagen van de 
jeugd zijn geworden 
en deze op teletekst 
vermelden. 
Bij afgelasting bel ik 
de verenigingen en 

Eugène op de fiets (incl. 
wedstrijdsecretaristasje) waarmee 

hij vaak pendelt tussen 
zijn huis en de kantine. 
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scheidsrechters en meld ik het op teletekst en in het 
publicatiekastje.  
Zondags zo nu en dan een blik werpen op de velden 
en de uitslagen en papieren verwerken. Zondags zo 
nu en dan een blik werpen op de velden en de 
uitslagen en papieren verwerken.  
 
Het 1e elftal heeft de nacompetitie gehaald door 
sowieso een periode over te nemen van de 
aanstaande kampioen. Kun je ons uitleggen wat het 
meest gunstige scenario zou zijn voor het eerste elftal 
als Etten of Socii kampioen zou worden? 
 
Het 1e elftal is verzekerd van de 3e plek op de ranglijst, 
deze geeft recht op deelname aan de nacompetitie, 
omdat deze plek de periode van de aanstaande 
kampioen overneemt. Dit zou Socii of Etten kunnen 
worden en ze hebben beide een periode op zak. 
Het maakt voor ons sowieso niet uit wie er kampioen 
wordt. Mocht Etten het worden dan nemen we de 1e 
periode over en de 2e periode is vergeven aan Socii. 
In beide gevallen spelen we de 1e wedstrijd in de 
nacompetitie uit, dit zou een “gunstig scenario” 
kunnen zijn. (zie schema nacompetitie) 
Dit seizoen wordt de nacompetitie beslist door 1 uit en 
1 thuis wedstrijd tegen een periodekampioen uit de 
klasse 6C. 
In deze klasse heeft Lochuizen de 1e periode behaald 
en KSH uit Harreveld de 2e . 
 
Het schema voor de nacompetitie ziet er als volgt uit: 
 
Data zondag 10 mei en zondag 17 mei. 
 
Per. 1 6C          -           per.2 6D            
uit- en thuiswedstrijd          winnaar promoveert 
Per. 3 6C          -           per.1 6D 
uit- en thuiswedstrijd          winnaar promoveert 
Per. 3 6D          -           per.2 6C 
uit- en thuiswedstrijd          winnaar promoveert 
 
Zoals je ziet speelt de 1e en 2e periode uit 6D eerst uit, 
dit zou volgens voetbalkenners Johan Cruyff en Louis 
van Gaal een voordeel kunnen zijn…….. !! 
Maar voor hetzelfde geld pakken we de 3e periode 
nog, dit heeft dus als “nadeel” de eerste wedstrijd 
thuis spelen. 
Maar alle gekheid op een stokje, het 1e elftal zal er 2 
wedstrijden vol voor moeten gaan om eventuele 
promotie naar de 5e klasse af te dingen. 
Ik denk persoonlijk dat we met dit team zeker 5e 
klasse waardig zijn. 
Conclusie :  Jongens ga ervoor! 
 
Het eind van de competitie staat er aan te komen en 
moet je reeds voorbereidingen treffen voor de na-
competitie. Hoe ga je zo’n periode in? 
 
De voorbereidingen zijn reeds in volle gang. 
We (Koen en ik) hebben van hoofdtrainer Ruud en 
assistent-trainer Freek de opdracht gekregen om de 
mogelijke tegenstanders alvast te analyseren, die we 
eventueel tegenkomen in de nacompetitie. 
Zondag 19 april zijn we afgereisd naar Halle, om daar 
de wedstrijd Halle – KSH te bekijken.  
Dit ging gepaard met veel schrijfwerk, de 
toeschouwers zullen wel gedacht hebben, zijn die van 
de pers of zo. Als ze eens wisten waar we van 
waren….. 
 
Zelf heb je ook gevoetbald op welk niveau en heb je 
daar het hoogst haalbare uitgehaald? 
 
Mijn voetbalcarrière is begonnen in Doetinchem bij 
VIOD. Hier heb ik de jeugd doorlopen tot aan de A2.  
Hierna ben ik benaderd door een familielid om bij de 
senioren van GWVV te komen voetballen. Ik ben toen 
begonnen in het 7e, hier heb ik heel veel plezier aan 
beleefd. Vooral de weekendjes naar o.a. Amsterdam, 
Arcen en Groenlo worden dan ook nog vaak als 
gespreksstof aangehaald.  Ik herinner me dat ik met 
Jari Litmanen werd vergeleken. Die liep namelijk in de 

goede jaren van Ajax bijna elk begin van het seizoen 1 
op 1. Ik had dan ook bij mijn oud collega’s de bijnaam: 
“Jari”.  
Verder heb ik alle elftallen van GWVV doorlopen, ja 
zelfs een bekerwedstrijd in het 1e. Dit was in Zevenaar 
tegen SDZZ. (het hoogst haalbare dus !)  
Volgens mij heb ik ook elke positie wel gehad op het 
veld, zelfs keeper, dit ging meestal gepaard met een 
aantal tegen doelpunten. Zo kan ik me nog herinneren 
dat we met het 5e of 6e in Vragender hebben gebald 
tegen KSV en ik als keeper er wel geteld 12 stuks had 
doorgelaten. Op het einde van de wedstrijd 
schreeuwde ik naar de scheids dat ie moest affluiten, 
omdat ik ’s middags bij het 1e moest keepen. Het elftal 
lag in een deuk.  
Mijn laatste wedstrijden heb ik gebald in het 2e elftal, 
waardoor ik door een zware blessure helaas afscheid 
heb moeten nemen als voetballer.    
 
Waar kun je je aan ergeren? 
 
Op voetbalgebied:  
*Dat in- en buiten het veld de taken en afspraken niet 
nagekomen worden.  
*Dat voetballers zich zo “makkelijk” afmelden, dit gaat 
ten koste van de rest van het team.  
 
In het dagelijkse leven: 
*Gevaarlijk en hard rijgedrag. 
*Hondenpoep op de stoep. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat dan zijn voor jou? 
 
Ik zou best wel weer een keer een potje willen 
voetballen, maar gezien mijn blessures zal dat helaas 
niet meer lukken.  
Verder zou ik wensen dat er voor GWVV een 
kunstgrasveld komt. Hier zijn een aantal voordelen uit 
te halen, o.a. geen afgelastingen en dus geen 
competitievervalsingen meer, altijd kunnen trainen 
mits er geen sneeuw op ligt.  
Natuurlijk wens ik het 1e elftal de komende 
nacompetitie succes toe.  
En voor volgend jaar wens ik dat het Nederlands elftal 
wereldkampioen wordt.  
 
 
Eugène, als laatste willen we je nog vragen of je nog 
terug wilt komen op één van de bovenstaande vragen 
en/of aan-/opmerkingen hebt, dan geven we je nu 
hiervoor de gelegenheid. 
 
Nee, ik wil eigenlijk nergens op terugkomen. Wel wil ik 
zeggen dat ik dit altijd een hele leuke rubriek vind.  
Toch nog ergens op terugkomen en dat is nogmaals 
de wens van hierboven uitbrengen aan het 1e elftal. 
Succes jongens en ga ervoor !! 
Laten we hopen dat we jullie volgend seizoen allemaal 
terugzien in de 5e klasse.  
Verder wil ik nog kwijt dat we afscheid hebben moeten 
nemen van 2 geweldige bestuursleden: Jules en Paul.  
Ik heb altijd fijn met deze heren samengewerkt en ben 
van mening dat ze prima opvolgers gevonden hebben 
in de personen: Koen Nieuwenhuis en Erik Ketelaar.  
 
 
Eugène, bedankt voor je medewerking aan de rubriek 
“OPVALLEND OP DE BUITENHAM” en succes met je 
verdere wedstrijdsecretaris werkzaamheden.. 
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ER ZIJN NOG BALLEN TE SPONSOREN, WAT VOOR U ? 
 Ook dit seizoen wordt er wederom een 

ballen sponsoring gehouden. Voor de 
volgende thuis-wedstrijden van GWVV 1 
zijn de ballen gesponsord door: 
 
13-9-2008 wedstrijd tegen Carvium 
sponsor Arno en Manon 
27-9-2008 wedstrijd tegen Den Dam 
sponsor Kom E$ Kieken 
12-10-2008 wedstrijd tegen SVGG 
sponsor de Barploeg 
26-11-2008 wedstrijd tegen Aerdt 
Sponsor Tom Wanders. 
9-11-2008 wedstrijd tegen N.V.C. 
Sponsor Frans en Elke 
30-11-2008 wedstrijd tegen V.V.L. 1 
Sponsor Welkoop 
8-3-2009 wedstrijd tegen Ratti 1 
Sponsor Jan en Willemien Frazer 
29-3-2009 wedstrijd tegen Socii 1 
Sponsor Kok Kozijnen bv 

Wij bedanken de balsponsoren!! 

Wanneer:  Zaterdag 30 mei 2009 (zet dit vast in je agenda !!!) 
 (Start 12.30 uur - einde activiteiten 17.00 uur – einde 3e helft?). 
 
Wie:  In ieder geval alle leden van GWVV 
 
Let op:  - 1 introducé per persoon (en/of max.10 per elftal!) 
 - introducé neemt deel op eigen risico. 
 - Geen opgave = geen deelname 
 - N.a.v. de evaluatie van vorig jaar zal er 7 tegen 7 worden 
   gespeeld. 
 - Andrè Lippets en Freek van Arragon zijn de contactpersonen  
   m.b.t. het voetbalgedeelte. 
 

 - Opgavenformulier inleveren bij de leider van je elftal uiterlijk  
   zondag 3 mei 2009 (Alle leden hebben deze ontvangen van hun  
   leider). 

 

 - Ben je GEEN lid maar woon je wel in Varsselder (of binding?)  neem dan 
 contact op met Andrè Lippets of Freek van Arragon voor eventuele 
 deelname. 
 - Natuurlijk zijn er ook weer leuke activiteiten voor jong en oud.  
  

Dus neem je gezin/aanhang mee !!!! 
Tot  30 mei 

De organisatie.  

Hebt u ook interesse om een bal te sponsoren 
in het seizoen 2008-2009 neem dan contact op 
met èèn van de bestuursleden.  
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W e hebben dit jaar weer eens en 
ouderwets wintertje gehad. Weken achtereen 
hebben we niet kunnen voetballen en alleen 
maar getraind. Ook leuk, zeker met de 
geweldige oefenstof van onze ad interim trainer. 
Zonder dit zouden de trainingen aan het eind van 
de winter niet zo goed zijn bezocht als nu het 
geval was. 
Maar het voorjaar is gekomen, de natuur is uit 
haar winterslaap ontwaakt en ook de olde bokken 
van het vierde beginnen weer wat activiteiten te 
ontplooien. 
Maart roert zijn staart en dat hebben we tegen 
Zelhem uit geweten. Bijna de hele wedstrijd heeft 
het behoorlijk geregend en halverwege de 
tweede helft moest de verlichting bijkant worden 
ontstoken. Gelukkig speelden we zelf als een 
zonnetje en kwamen we op een riante 
voorsprong. Nadat Jezus op wonderbaarlijke 
wijze tegen had gescoord brak de zon ook echt 
door. In een heerlijk zonnetje konden we de 
terugweg aanvaarden met een 7-1 overwinning in 
de knip. 
Dit gaf de burger moed, we kregen de indruk dat 
we goed hadden overwinterd en dat leverde ook 
een 0-0 op tegen Gendringen thuis. Het weekend 
erop was het weer zo nat dat er niet kon worden 
gevoetbald. 
Na de leuke grappen op 1 april stond Zeddam uit 
op het programma en dat was zeker geen grapje. 
Het erg laag geplaatste Zeddam had in de 
winterstop goed ingekocht zodat we het zwaar te 
verduren kregen. We kwamen nog terug tot 3-3 
maar gingen roemloos met 6-3 onderuit. We 
hadden die dag wel een nieuwe leider: WIES. 
Wat normaal twee leiders doen deed Wies in zijn 
eentje. Hij kwam met een opstelling, hij vulde de 
formulieren in, was assistent scheidsrechter, 
coachte het team, kwam met de waterzak als dat 
nodig was, haalde in de rust de thee en zorgde 
na de wedstrijd dat er bier op tafel kwam. En voor 
het geval de bal op het dak zou komen was hij 
ook voorbereid want hij had de ladder bij zich. 
Wies, gewoonweg super. 
Buiten het voetbal om speelt er ook van alles. We 
hebben Hans over zijn teleurstelling heen moeten 
helpen toen hij hoorde dat Fatima de Rabobank 
zou gaan verlaten. Maar de riante bonus die hij 
kreeg (net zoals de meeste topbankiers) 
verzachtte de pijn een beetje. Ook Carlo kreeg 
zware kritiek te verduren van Dinxperlo, en 
terecht. De tweede competitiehelft hoeft hij 
gelukkig niet zo vaak meer te vlaggen. Hij mocht 
de laatste 10 minuten de vlag van Nico nog even 
overnemen en maakte een kolossale blunder. Als 
je de spelregels ook maar een beetje kent dan 
weet je dat dit van zijn lang zal ze leven geen 
buitenspel kon zijn. Carlo had die dag juist zijn 
zoon Sven bij zich en Sven was de enige die een 
beetje spijt had met Carlo. Hij zei:”He pap, 
waarom zitten ze allemaal zo tegen je te 
zeuren?” Nou Sven,  omdat hij zo’n domme fout 
heeft gemaakt, daarom. 
De Tweede Paasdag, ondanks alle eieren, 
buffetten en gourmetten moesten we tegen de 
aanstaande kampioen: Gendringen. Maar 
Gendringen was wel een beetje bang voor de 
oudjes uit Varsselder want ze hadden van alles 

bijeengesprokkeld om zo sterk mogelijk 
tevoorschijn te komen. En dat lukte ze ook, de 4-
0 overwinning van Gendringen lijkt dan wel ruim, 
maar we hebben een goede wedstrijd gespeeld. 
Tijdens de trainingsavonden kwam er een vraag 
van de T.C. wat of iedereen volgend jaar gaat 
doen, nog een jaar door en hoe dan of stoppen. 
Rob van de Pavert gaf aan dat hij zich liever 
wilde richten op het spelen en daardoor niet meer 
de trainingsavonden wilde verzorgen. Zelf ben ik 
daar niet zo gelukkig mee want als Rob zich weer 
helemaal op het spelen gaat concentreren komt 
er weer een geduchte concurrent op de 
backpositie bij. Dat betekent weer extra slijtage 
van mijn clubtrainingspak. 
Het seizoen is nog wel niet helemaal ten einde, 
toch maken sommigen zich al heel druk over de 
seizoensafsluiting. Afgelopen jaar heeft een 
delegatie van het vierde, namens de 
businessclub van Huntenpop meegedaan aan 
een internationaal toernooi in Kleef. Dit is zo 
goed bevallen. De koffie smaakte er geweldig, 
mede of dankzij de charmante bediening. De 
spelvreugde was er erg hoog en de derde helft 
was super. Daarom zijn er vergevorderde 
plannen om van dit toernooi de afsluiting van het 
seizoen te maken. Een huifkar, Schenkenschanz 
en een eventueel Schützenfest passeren 
regelmatig de revue. We wachten wel af en 
houden jullie op de hoogte. 
Als ik dit stukje schrijf is het zondagmiddag, we 
hebben vanmorgen verloren van Halle met 1-4. 
Het was een pittige wedstrijd, een fysiek sterke 
tegenstander en we hadden zelf te kampen met 
personele problemen. Dankzij het fysieke spel 
van Halle liepen we ook tegen een paar 
blessuretjes op. Het spel was zeker niet slecht 
maar te niet goed genoeg om te winnen. Soms 
heb je dat wel eens.  
Met de Meivakantie in het vooruitzicht (ook 
onderwijzers moeten eens tot rust komen) wens 
ik iedereen een goede afsluiting van het seizoen. 
Geniet van het heerlijke voorjaarsweer en van het 
spelletje voetbal. 
 

Tonny 

Het vierde 
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1 Theo Heutinck The Champ 240 
2 Nico Marcus FC De Balkjes 225 
3 Bianca van Wessel Damespower! 223 
4 Danny van Wessel See no evil 223 
5 Paul Schut Schup ze d'rin! 223 
6 Bob Zweers De James Bond 218 
7 Marcel v/d Pavert Superboys 216 
8 Bart Zweers De Buffels 214 
9 Eugène Lucassen Water(g)eus 214 

10 Stan v/d Pavert FC Stan United 214 
11 Hans Bruins FC Laika 213 
12 Marco Jansen Eendracht 212 
13 Henk Masselink Opa Henk 211 
14 Ton van Gelder Lucky Team 210 
15 Lucia Heutinck Het Geknipte Team 209 
16 Stijn Marcus FC Superelf 209 
17 Robin Klompenhouwer S.V. Sterk 208 
18 Amber & Roos Lucassen De Lucky's 206 
19 Djim Molenaar FC Armada 206 
20 Erik Ketelaar Die Mannschaft 203 
21 Nicole van Gelder B.E.G.Z. 203 
22 Yvonne Berendsen B.E.B.O.C. '08 200 
23 Frank v/d Schuur Coming from Mars 198 
24 Martijn Klompenhouwer De Tokkies 198 
25 Maud Rots De familie Knots 196 
26 Marcus Schwartz FC G.W.V.V. - Silvolde 195 
27 Frank & Leony Molenaar De Mollies 193 
28 Sebastiaan Flipse Miracle 192 
29 Ted v/d Pavert Altijd lastig! 192 
30 Kristel Jansen Lucky Luca 190 
31 Sjal v/d Pavert FC Geel Wit 190 
32 Wim Klompenhouwer De Langenhof 190 
34 Dennis Lohschelder S.V. Jenevertje 188 
33 Ferdie v/d Pavert T.K.S. 188 
35 Arnold Versleijen Het Buitenleven 187 
36 Bennie & Kay Mulder G.W.V.V. 8 184 
37 Gert Ketelaar De Routiniers 184 
38 Jules v/d Pavert V.V.O. 1 184 
39 Dirk Jansen De Duifjes 183 
40 Kees v/d Pavert De Kellers 183 
41 Nico Immink De Buitenhammers 183 
42 Marijke van Wessel Snoepzakje 182 
43 Theo van Wessel De Platte 182 
44 Jolanda v/d Pavert Jootje 178 
45 Jordy Bussink Jordy's Superteam 177 
46 Harm te Kaat Staalboeren 176 
47 Koen Nieuwenhuis Das altied lastig! 175 
48 Bennie Bruins Bruunske Beat 172 
49 Piet Vuile Honden 171 
50 Maik te Kaat 3e Vooruit 170 
51 Ferenc & Sem Sem's elftal 169 
52 Andrès Moreno Linksbuiten 166 
53 Casper Bussink PSV 164 
54 Jeroen Aalders G.W.V.V. 5 163 
55 Koen & Lars Molenaar SDO-tjes 157 
56 Debby Meijer Debbes 147 
57 Werner Wellink Niet Rechts 147 
58 Peter Berendsen Boxers 138 
59 Fam. F. v/d Pavert FC Klaverweide 132 
60 Sjoerd Immink De Imminks 130 
61 Jelle Boland Snelle Jelle 121 
62 Wessel Immink De Wessels 121 
63 Simone Bussink S.P.T. 108 

GWVV superelf 
2008/2009 

sponsored by  
 
N og een paar weken en dan zit het seizoen er 
alweer op en kunnen we zien wie de Superelf 
2008/2009 gaat winnen.  
Maar eerst hebben we nog een maandprijs voor 
diegene die deze boogbal op de 32e plaats is 
geëindigd. Op zondag 29 maart werden de 
wedstrijden van het 2e,3e,4e elftal afgelast. Alleen het 
eerste speelde uit tegen Aerdt1 die ze helaas 
verloren met 3-2. Jurgen Schut en Jeroen Aalders 
scoorden de doelpunten. Dus geen bijzondere 
wijzigingen in het superelfklassement. 
Maar zondag 5 april werd er iets meer gescoord. 
Hoewel het 1e en 2e elftal hun wedstrijden wonnen 
en het 3e en 4e elftal verloren, werd er toch redelijk 
gescoord. De doelpuntenmakers waren die dag; 
Pascal Sloot, Carlo Molenaar, Tom Wanders, Bart 
Zweers, Han v/d Pavert, Ferdie v/d Pavert en Theo 
Heutinck. Zij zorgden er mede voor dat er 2 superelf 
teams de meeste punten (24) verzamelden. Dat 
waren ‘de Tokkies’ van Martijn Klompenhouwer en 
‘Linksbuiten’ van Andrès Moreno. 
Op paaszaterdag waren het 1e en 2e elftal vrij en 
won het 3e en 4e elftal overtuigend hun wedstrijden 
respectievelijk met 4-1 en 5-0. Doelpuntenmakers: 
Erwin Slutter 2x (ook als oproepkracht blijft hij maar 
scoren!), Danny van Wessel, Marc Welling, Han v/d 
Pavert, Ferdie v/d Pavert 2x en Theo Heutinck 2x. 
De meeste teams verzamelden 20 tot 26 punten, 
waardoor er niet veel veranderde in het klassement. 
De vier seniorenteams waren ondanks het vele 
eieren eten niet erg productief op paasmaandag. Het 
2e, 3e en het vierde elftal kregen gezamenlijk 10 
doelpunten tegen, alleen Marcus Schwartz scoorde 
bij het 2e elftal. Het 1e elftal won wel overtuigend met 
4-0 tegen Wolversveen1. Jasper Engelen is hard op 
weg om topscoorder te worden in onze regio, hij 
scoorde op paasmaandag maar liefst 3x. Jacco te 
Kaat pikte ook zijn doelpuntje mee en omdat hij als 
verdediger staat genoteerd in de superelf zijn er 
extra punten te verdienen (5) voor diegene die hem 
hebben opgesteld. De teams van Theo Heutinck en 
Nico Marcus verzamelden op paasmaandag de 
meeste punten (28). 
De laatste speeldag voor deze boogbal was op 
zondag 19 april. Het 1e elftal haakte helaas af voor 
het kampioenschap door met 2-1 te verliezen van 
Netterden. Zij kunnen zich dus concentreren op de 
na-competitie. Danny van Wessel mocht een keer 
opdraven bij het eerste en pikte zijn doelpuntje mee. 
Het tweede zorgde voor een brilstand tegen Viod5. 
Het 3e won met 3-2 van Viod8 door doelpunten van 
Marco Menke 2x en Erik Ketelaar. 
Theo Heutinck scoorde als enige bij het 4e elftal in 
de met 4-1 verloren wedstrijd tegen Halle 4. Het 
Superelf klassement heeft op dit moment een 
koploper die moeilijk van de eerst plaats is te krijgen, 
want het team van Theo Heutinck staat ruim aan kop 
met 240 punten! Het is aan de rest om daar de 
komende maand verandering in aan te brengen. 
Zoals gezegd in de vorige boogbal gaat de 
maandprijs echter dit keer naar de coach die op de 
32e plaats staat en dat is Wim Klompenhouwer met 
190 punten. Maar omdat Sjal v/d Pavert en Kristel 
Jansen ook dezelfde aantal punten hebben 
verdienen zij ook een prijs die beschikbaar is gesteld 
door Grand Café ‘De Bank’ in Doetinchem. Allen 
gefeliciteerd! Dus volgende maand is de ontknoping 
van de Superelf 2008/2009 en hopelijk wordt er de 
komende weken nog veel gescoord. 
 

Succes allemaal! 
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24-4-2009 21:00 GWVV DA1 
LZVV/Sport-

innLochem DA1 
25-4-2009 9:00 SDOUC F4 GWVV F1 
25-4-2009 10:00 GWVV E2 AZSV E13M 
25-4-2009 10:45 Grol E2 GWVV E1 
25-4-2009 14:30 Rheden A2D GWVV A1 
26-4-2009 9:30 Keijenburg. Boys 6 GWVV 4 
26-4-2009 10:30 Doetinchem 6 GWVV 3 
26-4-2009 14:30 GWVV 1 Etten 1 
27-4-2009 18:30 SC EDS A1D GWVV A1 
29-4-2009 19:00 GWVV 3 Silvolde 4 
2-5-2009 12:45 WVC C4 GWVV C1D 
3-5-2009 9:30 Varsseveld 4 GWVV 2 
3-5-2009 10:00 GWVV 3 Zelhem 5 
3-5-2009 10:00 GWVV 4 Pax 9 
3-5-2009 14:30 VVL 1 GWVV 1 

Programma G.W.V.V. 

9-5-2009 13:00 GWVV C1D RKZVC C3D 
9-5-2009 14:30 GWVV A1 Concordia-W A3 
10-5-2009 9:30 Stokkum 3 GWVV 3 
10-5-2009 10:00 GWVV 2 Silvolde 3 
10-5-2009 11:30 Stokkum 4 GWVV 4 

16-5-2009 8:45 DZSV E2 GWVV E1 
16-5-2009 10:00 GWVV E2 SDOUC E5 
16-5-2009 13:00 Buurse C1D GWVV C1D 
16-5-2009 14:30 Gendringen A2D GWVV A1 
17-5-2009 9:15 FC Trias 5 GWVV 2 
17-5-2009 10:00 GWVV 3 Ulftse Boys 5 
17-5-2009 10:00 GWVV 4 Sint Joris 3 

9-5-2009 10:00 FC Trias E7M GWVV E2 
9-5-2009 10:00 GWVV F1 SDOUC F3 
9-5-2009 10:00 GWVV E1 Silvolde E2 

10-5-2009  GWVV 1 nacompetitie 

17-5-2009  GWVV 1 nacompetitie 
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27-3-2009 GWVV DA1 Grol DA1 6 11 
28-3-2009 Gendringen E2 GWVV E1 1 3 
28-3-2009 GWVV E2 Gendringen E3 6 2 
29-3-2009 Aerdt 1 GWVV 1 3 2 
3-4-2009 GWVV DA1 Gelre FC DA1 2 23 
4-4-2009 GWVV E1 Marienveld E1 3 2 
4-4-2009 GWVV F1 Dinxperlo F2 2 3 
4-4-2009 Longa '30 E7C GWVV E2 6 1 
4-4-2009 GWVV C1D Lochuizen C1 3 1 
4-4-2009 GWVV A1 SDOUC A2 5 0 
5-4-2009 Zeddam 3 GWVV 4 6 3 
5-4-2009 GWVV 2 Ulftse Boys 3 3 2 
5-4-2009 Gendringen 6 GWVV 3 1 0 
5-4-2009 GWVV 1 Socii 1 1 0 
11-4-2009 Dinxperlo E4M GWVV E2 7 1 
11-4-2009 VVG '25 F3 GWVV F1 4 2 
11-4-2009 GWVV C1D Grol C4 5 1 
11-4-2009 GWVV A1 Vorden A2D 3 4 
11-4-2009 Zelhem 5 GWVV 3 1 4 
11-4-2009 GWVV 4 Dinxperlo 5 5 0 
13-4-2009 Winterswijk 4 GWVV 2 2 1 
13-4-2009 GWVV 3 VVG '25 6 0 4 
13-4-2009 Gendringen 4 GWVV 4 4 0 
13-4-2009 GWVV 1 Wolfersveen 1 4 0 
15-4-2009 Varsseveld F2 GWVV F1 8 1 
17-4-2009 Gelre FC DA2 GWVV DA1 13 2 
18-4-2009 GWVV F1 Meddo SC F2 8 2 
18-4-2009 GWVV E1 AZSV E3 2 1 
18-4-2009 GWVV E2 VVG '25 E5 3 5 
18-4-2009 Pax A2 GWVV A1 2 4 
19-4-2009 VIOD 5 GWVV 2 0 0 
19-4-2009 GWVV 3 VIOD 8 3 2 
19-4-2009 GWVV 4 Halle 4 1 4 
19-4-2009 NVC 1 GWVV 1 2 1 

Dat kump in de Boogbal 

 
• Na lang wachten hebben we onze stadiontijd 

weer terug. De kerkklok blinkt weer als nieuw. 
De eerste weken moest die nog even ingere-
geld worden, maar nu loopt ie weer als van-
ouds. Velen hebben in die weken dat we hem 
moesten missen niet geweten dat drie kwartier 
zolang kan duren. Als ie niet aanwezig is dan 
merk je pas hoe vaak je erop kijkt. Misschien 
een gemiste kans om er ook een scorebord/
videowall op te laten plaatsen. 

• Op 13 april de dag dat het 1-ste team zeker 
was van het spelen in de nacompetitie bleken 
oude tijden te herleven. Hoorden we dat ook 
niet bij het kampioensschap in 1998 door de 
Varsselderse straten? 
ZiggeZagge Zigge Zagge hoi hoi. Zou mooi zijn 
dat we die yel op 17 mei kunnen herhalen bij 
een promotie. Arno zorg dat je die dag goed bij 
stem bent. 

• Dat de 13e voor velen als ongeluksdag geldt is 
bekend. Echter niet voor de jarige Jacco. Naast 
zekerstelling voor de nacompetitie scoorde hij 
nl. ook nog een mooie treffer en als toetje ook 
nog eens je hele elftal op je verjaardagsfeestje. 

• Het vierde was i.v.m. de afwezigheid van de 
leiding naarstig op zoek naar vervangers. Na 
lang speurwerk kwamen ze tot maar een 
conclusie wie de leiding kon vervangen. Dat 
kon er maar èèn zijn juist Wies, wie kent hem 
niet van Klussenbedrijf IJsselkade. Hij heeft 
goede referentie tot in Mallorca toe om 
leidingen te vervangen. Hij heeft de klus goed 
weten te klaren. 

• Misschien hebt u het ook al opgemerkt. er zijn 
wieltjes aan de pupillengoals gemaakt zodat er 
geen zwaar tilwerk meer hoeft te geschieden. 
Rick en Erik bedankt het loopt nl. nu op 
rolletjes. 

• Paul onze consul is even uit de running hij 
heeft een nieuwe knie gekregen. We wensen 
hem veel beterschap en een goed herstel toe. 

• Op het pleintje voor de kantine is een 
picknicktafel geplaatst, geschonken door een 
sponsor. Dank voor deze gulle gave. Kunnen 
we nu af en toe een rustmoment inbouwen als 
het ons als toeschouwer te spannend wordt. 

• Op ATV teletekst staat de correcte vertrektijd, 
maar op het bord aan de Hoofdstraat staat toch 
echt 09:00 uur aanwezig. 
Jos denkt, dan voetbal ik toch lekker een potje 
met het derde elftal mee, maar helaas waren 
er te weinig voetballers bij GWVV 2 en moest 
Jos in zijn eentje de weg naar Winterswijk 
afleggen. Als dan ook nog de wedstrijd met 2-1 
verloren wordt kun je echt van een verloren 
zondagmorgen spreken. 

  

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 
Uitslagen G.W.V.V. 

• Bij GWVV 3 hebben een aantal spelers 
kleurrijke schoenen gekocht. De èèn heeft ze 
nog feller dan de ander. Marc Welling moet 
gedacht hebben dat kan ik beter want tijdens 
het aankleden voor de wedstrijd in en tegen 
Zelhem komen er een paar fel rode stappers 
maatje 46 te voorschijn. De meeste voetballers 
van het derde zijn op slag verblind en vragen 
zich af of het ooit nog goed komt met hun 
ogen. Op het eind van de 
wedstrijd zijn het echter wel de 
rode schoenen van Marc die het 
beslissende 4de doelpunt 
maken. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 
bereiken: 
Ferdie van de Pavert tel.684915 
Peter Roes tel.632025 
Marcel van de Pavert tel. 686163 
Andres Moreno-Ruiz tel.631229 
Han van de Pavert tel.681600 
Simone Bussink tel.632239 
Jos Straub tel.684134 
Clemens Wissing tel. 640815 
Tim Jansen tel. 630487 
Ellen Rots tel. 685775 
Carlo Molenaar tel. 684952 
Ferenc Schepers tel. 640067 
Nico Immink tel. 640168 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Peter Berendsen tel. 685656 
Pascal Bolk tel. 632128 
Theo van Wessel tel. (0315) 
 323800 
Danny van Wessel tel.  06-
 27324114 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel.632260 
Carla Mulder tel.631625 
Peter Roes tel.632025 
Leo Jansen tel.630492 
Kristel Aalders tel. 632727 

Jeugdnieuws 
 Seizoen 2009 – 2010 

Na verschillende besprekingen hebben we een opzet gemaakt voor 
het komend seizoen. 
Natuurlijk nog onder voorbehoud en dus nog niet definitief. Al een 
aantal keren is natuurlijk al aangegeven dat we ook naar de KNVB toe 
wel op tijd de teams moeten doorgeven, dus veel hopen/kunnen we 
niet meer veranderen. Het volgend seizoen hebben we geen A-
junioren team, maar bij de junioren alleen een B-team. Bij de pupillen 
hebben we 1 D-elftal en 2 E-teams en 1 F-team. Hierbij is vooral 
gekeken naar de leeftijd. Wisselingen kunnen nog plaats vinden 
(mocht daar een goede reden voor zijn), maar dat is ook nog wel eens 
gedurende het seizoen gebeurd. 
 
De B-junioren bestaan uit de volgende spelers: Dirk, Niels, Roel 
(eventueel), Kay, Johnnie, Menno, Floyd, Bob, Kees, Thymo, Joel, 
Jordy, Twan, Rob, Stan en Marlon. Zij worden getraind op de 
maandag door Ferdie en op woensdag door Sven te Kaat. Tim zal ook 
assisteren op één van deze avonden. Peter Berendsen en Tim 
Jansen zorgen voor de begeleiding op zaterdag. 
 
De D-pupillen (elftal) bestaan uit de volgende spelers: Dion, Casper, 
Lars, Evert-Jan, Kris, Juul, Thomas, Mick, Martijn, Glenn, Jordy, Max 
en Menno. Ze worden getraind door Andrès op de maandag en 
donderdag. Andrès en Chiel zorgen voor de begeleiding op zaterdag. 
 
De E-1 pupillen bestaan uit de volgende spelers: Koen, Maud, Puck, 
Bryan, Wessel, Kay-Gee, Jarno, Djim, Bas v. R, Bas W. Ze worden 
getraind door Carlo op de dinsdag. Carlo en Nico zorgen voor de 
begeleiding op zaterdag. 
 
De E-2 pupillen bestaan uit de volgende spelers: Cas, Sjoerd, Robin, 
Sam, Timo, Jelle, Bart, Maarten, Justin, Koen en Douwe. Ze worden 
getraind door Pascal en Clemens op de dinsdag en Pascal en 
Clemens zorgen ook voor de begeleiding. 
 
De F- pupillen bestaan uit de volgende spelers: Jeroen, Thijs, Nova, 
Sem, Kay, Milan, Koen, Cas, en Merlijn. Ze worden getraind door 
Maikel en Hans op de woensdag en die zorgen ook voor de 
begeleiding op de zaterdag. 
 
We zijn nog bezig met een extra trainingsavond voor de E en zo 
mogelijk keeperstraining. Dat betekent dus dat we nog op zoek zijn 
naar jeugdtrainers. Dus…..denk met ons mee. 
Ook zoeken we nog eventueel scheidsrechters. 
 
Een totaal-overzicht komt uiteraard t.z.t. in het kastje te hangen met 
o.a. de precieze trainingstijden en de 1e training. 
 
Shirtjes 
Aan het eind van dit seizoen willen we weer alle pupillen-shirts 
innemen. Wanneer, dat hoort u nog. In het begin van het volgend 
seizoen kunnen we ze weer verdelen over de verschillende teams. 
 
Toernooien 
Uiteraard hebben we op 30 mei het “Jan Rieken toernooi”. Dit zal ’s 
middags zijn. 
16 mei hebben de E1 een toernooi in Wehl. 
24 mei hebben de A-junioren een toernooi in Gendringen. 
De C-junioren hebben ook een toernooi in Gendringen. Dit is op 
zaterdag 6 juni, zover bekend is dit op de ochtend, (’s middags is dan 
de intocht van de Ulftse Avondvierdaagse). 
 
 
 Clubhuisbezetting 

Naast een aantal kaderleden m.b.t. de trainingen en wedstrijden, zijn 
we ook op zoek naar mensen die willen assisteren bij de bezetting 
van het clubhuis. Hier geldt uiteraard dat als we tot een groepje 
kunnen komen, deze mensen maar een aantal zaterdagen beschik-
baar moeten zijn in het na- en voorseizoen. 
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1.     Hoe heet je? Thomas 
Wissing 

2.   In welk elftal voetbal je? E1 

3.   Waar sta je in het veld? Rechtsbuiten  

4.    Hebben jullie al veel 
wedstrijden gewonnen? Ja heel veel  

5.   Welke tegenstander vond 
je erg goed? Fc Trias  

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

Ja, dat was de wedstrijd thuis 
tegen Varsseveld. Ik vond het 
heel leuk. De eerste helft was 
slecht, gelukkig ging de tweede 
helft beter. En we wonnen met 
4-0  

7.   En denk je zit er nog een 
kampioenschap in? 

Ja.  

Sjoerd Immink 

F1 

Elke keer  
ergens anders. 

Best wel 

Ulftse Boys F1 

We moesten thuis voetballen, 
de 1e helft ging heel goed. De 
2e helft ging ook goed. 
 
We wonnen met 8-2. 

Ik denk het niet 

 Boogbal 
Leiders kunnen uitslagen e.d. door mailen naar 
wedstrijdsecretaris@GWVV.nl 
We hopen het volgend seizoen op meer copy 
vanuit de teams. Misschien is het voor de leiders 
toch iets om aan het begin een overzicht te 
maken waar iedereen op voorkomt. 
 
 Laatste training 

In de week voorafgaand aan het Jan Rieken 
toernooi zijn de laatste trainingen. 
Voor alle pupillen van het komend seizoen vindt 
dit plaats op dinsdag 26 mei. We kunnen dan 
o.l.v. de “nieuwe” trainers trainen met de nieuwe 
groepen. 
Aanvang: 18.15 uur 
 
 Kastje 

Aan het eind van het seizoen kan het zijn dat er 
nog bijzonderheden te melden zijn. Om iedereen 
te bereiken is dan het kastje (net zoals teletekst) 
een bruikbaar middel. 
Dus wanneer je er langs komt, kijk of er nog 
nieuws te zien is (en vertel het dan door). 

 
 Hoezo, fluiten 

In het paasweekend, terwijl anderen de eieren 
aan het schilderen en aan het zoeken waren was 
Andrès bereid te fluiten. Niet 1x, niet 2x, maar 
liefst 3x keer was hij bereid om de wedstrijden te 
leiden en zoals bekend…..zonder scheidsrechter 
kan het nog steeds niet en daar komt nog bij dat 
ze niet in de rij staan om deze taak op zich te 
nemen. 
 
 Kleuters 

Helaas hebben we volgend seizoen te weinig 
kleuters om te starten met een kleutergroep. 
In de winterstop van het seizoen 2009/2010 
zullen we bekijken of er voldoende aanmeldingen 
zijn  
zodat er weer begonnen kan worden met 
trainingen voor de kleuters. 
Aanmelden van nieuwe kleuterleden kan en mag 
bij Ellen Rots. 
 

 
Het jeugdbestuur 

(vervolg Jeugdnieuws) 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER 
April 
30 Koninginnedag 
 
Mei: 
2 oud papier ophalen 
6 Fietstocht KBO 
8 Doe markt Pius X school 
13 Busreis KBO 
30 Jan Riekentoernooi 
 
Juni: 
3-6 Avondvierdaagse 
6 oud papier ophalen 
20-23 Kermis Varsselder-Veldhunten 

copie binnen: komt uit op: 
19 mei 4 juni 

De Boogbalplanner 
Seizoen 2008-2009 

Fanfare  
Nieuws 

 Fanfare – weetjes: 
Wist U dat: 
• De fanfare een bijzonder geslaagd concert 

achter de rug heeft?  De Tent was tot op de 
laatste plaats gevuld, en iedereen had er op 
voorhand “erg veel zin in”. Eerst werden er 
buiten enkele foto’s gemaakt van de Fanfare 
inclusief nieuwe dirigent. Ongetwijfeld zullen 
deze foto’s (zeer) binnenkort terug te vinden 
zijn in krant of internet (http://
fanfarevarsselder.hyves.nl/) . Daarna begon 
binnen het concert. St. Gregorius had z’n nek 
uitgestoken om het nummer Cry of the Falcon 
uit te voeren. En juist dit nummer bleek één 
van de hoogtepunten van dit concert te zijn. 
Indrukwekkend gespeeld, met markt- en 
geldgeluiden, morrende menigte en 
buisklokken. Het nummer viel in de smaak bij 
het publiek, en spontane reacties en applaus 
klonken er na afloop van het nummer. 
Na de pauze kwam de jeugd aan bod. De 
eerste- en tweede jaar blokfluitgroepen kregen 
de zaal muisstil. Vol enthousiasme werden de 
nummers met- en zonder CD begeleiding 
gespeeld. Aanstormende talenten die staan te 
popelen om met een muziekinstrument naar 
keuze verder door te stomen.  
Hierna was het de primeur voor het nieuwe 
Jeugdorkest. Vol trots kondigde Maarten dit 
nieuw opgerichte orkest aan. Het orkest 
bestaat uit leerlingen die al in het grote orkest 
meespelen, aangevuld met leerlingen die nog 
maar net met de opleiding zijn begonnen. Met 
name de laatste groep vind het prachtig om in 
een orkest te spelen, om zo de “kneepjes van 

het vak” onder de knie te krijgen. Ze krijgen 
veel steun van de oudere leerlingen. Hilarisch 
werd het nummer Conductors Nightmare 
(nachtmerrie van de dirigent) gespeeld. Op een 
vrolijk en grappige manier werd een repetitie 
nagespeeld, waarbij bijna van alles mis ging. 
Dit tot ongenoegen en ongeloof van dirigent 
Gerjo. Vallende bekkens (“sorry...”), afgaande 
mobieltjes en andere storende elementen 
kwamen in dit stuk voorbij. Gelukkig was het 
allemaal een droom. Gerjo viel op met zijn 
bedscene op het podium, en het geheel werd 
smeuïg aan elkaar gepraat door Henri.  
Hierna was het solostuk voor 3 trombones. 
Henri, Jan en Lisa waren in topvorm, en 
speelde vanaf de voorzijde van het podium de 
zaal plat. 
Het concert werd afgesloten met stevige en 
vette rockmuziek van de blokfluiters, 
jeugdorkest en fanfare.  Als blijk van 
waardering voor het concert, mochten de 
muzikanten een staande ovatie in ontvangst 
nemen. 

• Onze “oude” dirigent Ria Degenkamp aanwezig 
was om “haar” orkest(je) weer een keer terug te 
zien en te horen?  Zichtbaar genoot ze van de 
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N aast sommige televisieprogramma’s heeft 
men naast het orginele programma ook nog 
een zogenaamde “making of”. 
Nu beide uitvoeringen van “dit overleaf ik niet 
Rieks” achter de rug zijn ”wil ik u op de hoogte 
houden door middel van deze “breaking off” 
oftewel in goed achterhoeks: ”het is weer 
afgebroaken”. Het is ook weer voorbij, de decor 
stukken liggen weer in de opslag te wachten op 
volgend jaar en de boekjes zijn weer opge-
borgen. Toch wil ik nog even terug kijken op dat 
intense maar gezellige weekend in maart. Denk 
hierbij aan al die bloemetjes die door Henk 
Masselink uit de losse pols op de platen zijn 
geverfd. 5 blaadjes per bloem 65 bloemen per 
vierkante meter,  24 vierkante meter dat zijn 
samen ……….. ik word gek. En dat gedoe met al 
die meubels van vrouw Aaldering  in mekaar 
…..uit mekaar en het functioneert ook nog. Naast 
het technische  en de decor bouw is de 
samenwerking een belangrijk onderdeel van zo’n 
toneelstuk. Alles moet passen, ligt de 
telefoonklapper op de goede plek en staat de 
asbak op tafel. Schijnbaar kleine zaken kunnen 
het spel verstoren. Ook een juiste timing is zeer 
belangrijk. Dit alles is dankzij Richard en Tine  
goed gekomen. Beginnen met een platte tekst 
dat groeit en groeit met inbreng van iedereen tot 
een avond zoals op 28 en 29 maart. Waar doe je 
dit allemaal voor??........ Nu dat is heel eenvoudig 
voor u als bezoeker . en we zijn met de hele 
toneelvereniging blij met uw bezoek en blij dat U 
 
Kwam es Kieken.  
 
P.S. Houdt U het laatste weekend van maart 
2010 weer vrij.  

fanfare. In de pauze en derde helft werd er nog 
stevig bijgepraat en de laatste nieuwtjes 
werden uitgewisseld. Het was leuk om haar 
weer even terug te zien in Varsselder. Een 
mooi compliment van haar was dat “De fanfare 
goed is terecht gekomen, en ze zag een 
groeiende en bloeiende vereniging”. 

• Nathal Jansen en Romy Lippets gehuldigd zijn 
voor het behalen van hun A diploma? Romy 
heeft dit examen voor trompet gehaald, maar 
uiteindelijk bleek dit niet het meest geschikte 
instrument voor haar. Ze is overgestapt naar 
Bariton, en speelt nu al in het orkest mee, alsof 
ze dit al jaren heeft gedaan...... Nathal was nog 
niet zo lang met haar trompetopleiding bezig, 
toen ze kreeg te horen dat ze breakets op haar 
tanden kreeg. Haar trompetleraar hoorde dit, en 
omdat dit een nadeel voor het trompetblazen is, 
zei hij terloops tegen Nathal: Doe voor die tijd 
maar vast A-examen. En in een slechts zeer 
korte tijd van voorbereiden, heeft ze het 
examen gedaan, en behaald! 

• Jan Aalders als kersverse voorzitter van de 
Club van Honderd, de fanfare een cheque van 
maar liefst €1000,=  mocht aanbieden? Het 
volledige bedrag is bestemd voor de bloeiende 
jeugdafdeling van de fanfare. Denk hierbij aan 
de kosten voor de opleiding en aanschaf van 
nieuwe instrumenten. 

• We feliciteren Jan Ketelaar, Jan Ditters en 
Benard Ketelaar. Tijdens het Beloken Pasen 
Concert werden zij benoemd tot “Lid van 
Verdienste” 

• Binnenkort komen leden van de Fanfare bij U 
langs voor de Donateurs kaarten. Gezien de 
bloeiende jeugdafdeling, waar we bijzonder 
trots op zijn, hebben we Uw financiële steun 
hard nodig. Graag willen we er alles aan doen 
de leerlingen het plezier in het muziek maken te 
laten behouden. Graag rekenen we weer op U 
steun, en alvast bedankt voor de medewerking. 
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KBO  Afdeling 
Varsselder- Veldhunten                   

 
BUSREISJE OP 13 MEI 2009 
 
Ook dit jaar organiseert het KBO bestuur weer 
een busreis en wel op woensdag 13 mei a.s. 
Deze keer gaan we naar Erlebniswelt Emsflower 
te Emsbüren. Emsbüren (D) ligt pal over de 
grens bij Oldenzaal, het is de grootste kwekerij 
van Europa, is van oorsprong een Nederlands 
bedrijf en beschikt over een gigantische 
tropische binnentuin waar u heerlijk kunt 
wandelen over paden, bruggetjes en langs 
schitterende water-partijen, helemaal overdekt. 
 
Het reisprogramma is als volgt: 
9.45 uur vertrek vanaf de R.K.Kerk te Varsselder. 
9.50 uur vertrek vanaf zalencentrum "de Zon" te 
Veldhunten. Er zal een dusdanige toeristische 
route worden gekozen zodat we ± 12.00 uur in 
Emsbüren aankomen, waar ons een koffietafel 
zal worden aangeboden, en waarna we een 
rondleiding door de kwekerij en de tropentuin 
krijgen. Bij terugkomst bij "de Zon" om ± 17.30 
uur staat een heerlijk diner op ons te wachten. 
De kosten voor deze geweldige dag bedraagt 
slechts € 50,-- voor KBO leden. 
Niet leden betalen, mits er plaats is in de bus, € 
55,-- per persoon. In deze reis zit inbegrepen: de 
kosten voor de busreis, toegang tot Emsflower, 
koffietafel en het diner bij "de Zon". Consumpties 
zijn voor eigen rekening. 
Opgave en betaling voor deze reis dient te 
geschieden bij het bestuur voor 6 mei a.s. 
Mensen met een rollator worden verzocht deze 
mee te nemen. Het bestuur hoopt dat er velen 
aan deze reis zullen deelnemen en wenst  
u nu al een goede reis en veel plezier. Voor 
opgave wees er op tijd bij want: Vol is vol!!!!! 
 
Het bestuur: 
Mw. Ali Delsing  Berghseweg 10 Varsselder 
tel.685534 
Mw. Annie Jansen Hoofdstraat 10 Varsselder  
tel. 681445 
Dhr. Theo Jansen Leemlandseweg 22 
Varsselder tel. 684024 
Dhr. Jan Ketelaar Gendringseweg 4B Varsselder 
tel. 681572 
 
 
 
FIETSTOCHT OP 6 MEI 2009 
 
Voor KBO leden en andere fietsliefhebbers. 
De KBO Varsselder-Veldhunten organiseert bij 
goed weer een fietstocht op woensdag 6 mei a.s.  
De rit begint om 14.00 uur bij de fam Jansen aan 
de Hoofdstraat 10 te Varsselder en is ± 23 km 
lang.  Onderweg houden we een rustpauze en 
wordt een kop koffie of thee aangeboden en na 
de rit een consumptie. De kosten bedragen € 4,-- 
per persoon, niet leden betalen € 5,-- Het bestuur 
nodigt u hierbij van harte uit en wenst u een fijne 
middag toe.    

Met de komst van Buurtzorg Gendringen/Ulft 
is de zorg weer terug in de regio, in hartje 
Gendringen aan de Grotestraat 63A om 
precies te zijn. Echte zorg, die vroeger altijd zo 
“gewoon” was. Voortaan is er weer keus door wie 
u de zorg, aan u of uw verwanten, laat uitvoeren. 
Want in de loop der jaren is er veel veranderd in 
de zorg.  
 
 

Niet alle veranderingen bleken verbeteringen. 
Jos de Blok uit Almelo, zelf jarenlang werkzaam 
in de zorgverlening, vond het  tijd voor een nieuw 
maar toch vertrouwd geluid; Buurtzorg. In 2006 
gestart en nu al uitgegroeid met meer dan 100 
Buurtzorg teams in heel Nederland. Ondanks dit 
succes blijft Buurtzorg een kleinschalige 
organisatie op lokaal niveau. 
 
Lokale zorgverlening altijd dichtbij 
Een vernieuwend concept voor verpleging en 
verzorging bij u aan huis. 
Zorgverlening met betere oplossingen voor u, de 
cliënt. De zorgverlening wordt volledig door goed 
opgeleide wijkverpleegkundigen en 
wijkziekenverzorgenden uitgevoerd, in kleine 
zelfstandige ‘Buurtzorgteams’ van maximaal 12 
medewerkers. In deze plaatselijke teams wordt 
oplossend vermogen, flexibiliteit en 
professionaliteit volledig op uw zorgvraag 
afgestemd en ingezet. Door te werken met kleine, 
plaatselijke teams bent u verzekerd van korte 
lijnen, vertrouwde gezichten, continuïteit en 
directe zorg zónder wachtlijsten. Zo komt u 
bijvoorbeeld met een hulpvraag altijd direct in 
contact met de plaatselijke verpleegkundige of 
ziekenverzorgende.  
 
Aan u de keus 
Kortom: Buurtzorg Nederland: een natuurlijk 
alternatief!  
Tevens gestart per 1 maart in Doetinchem en 
Zelhem. Ook al in meerdere plaatsen in 
Gelderland. 
 
Meer informatie vindt u op 
www.buurtzorgnederland.com of via 
Buurtzorg Gendringen/Ulft 06-83167004 
Op 12 mei bent U van harte welkom tijdens 
onze open dag, van 14.00-20.00 uur aan de 
Grotestraat 63A in Gendringen. 

Buurtzorg nu ook in 
Gendringen/Ulft en omstreken 
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1. Restant cursus en activiteiten 
aanbod Voorjaar 2009  Fidessa 
Welzijn. 
In het voorjaar 2009 is er weer een groot aanbod 
aan cursussen en activiteiten voor jong en oud. 
Te veel om op te noemen, u bent altijd welkom 
om bij Fidessa Welzijn binnen te lopen en u te 
laten informeren. DOEN!!!! 
Voor het cursuswerk WEES er snel bij voor 
sommige cursussen is veel animo en starten 
volgende week. Deelname gebeurd op basis van 
inschrijving. 
Opgave bij de receptie van Fidessa Welzijn 
Locatie ’t Klooster  
F.B. Deurvorststraat 43 7071 BG Ulft tel.0315- 695920 
www.fidessawelzijn.nl 
e-mailadres: info@fidessawelzijn.nl 
openingstijden receptie: 08.30 – 16.30 uur. 
 
Fidessa Welzijn Locatie ’t Klooster Ulft 
7 mei  Start workshop 6 creatief met word  
11 mei Start workshop 5 computeronderhouden, 
beveiligen 
11 mei Rijvaardigheidsritten senioren 
9 juni  Thema koken naar landen Chinees-
Indische keuken    
   
2. Rijvaardigheidsritten senioren 

U bent 50 jaar of ouder. Dat betekent 
in de meeste gevallen dat u al 
tientallen jaren uw rijbewijs hebt. En 
als alles heeft meegezeten, hebt u 
hopelijk alleen wat krasjes op de lak 
en een enkele parkeerbon 
opgelopen. Maar die lange ervaring 
is tegelijkertijd uw vriend en uw 
vijand. Immers, heel onopgemerkt 
sluipen er routines in uw rijstijl en 
met die routines ook de nodige 
fouten. Tel daar nog eens bij op dat 
de wegen en de kruispunten/
rotondes zoveel ingewikkelder zijn 
geworden, dat er heel wat nieuwe 
verkeersregels zijn bijgekomen en 
dat het verkeer in het algemeen veel 
agressiever is geworden dan 
vroeger. 
Fidessa Welzijn organiseert op 
maandag 11 mei  
rijvaardigheidsritten. Deze bestaan 
uit een theorieonderdeel en een 
rijvaardigheidsrit in uw eigen auto en 
worden van harte ondersteund door 
o.a. de ANWB en Veilig Verkeer 
Nederland. Door mee te doen krijgt u 
de mogelijkheid uw rijgedrag en uw 
verkeerskennis te testen in een 
ontspannen sfeer, het is immers 
geen rijexamen. Vooraf zal contact 
met u worden opgenomen over uw 
eigen wensen, bijvoorbeeld: alleen 
rijden op buitenwegen of juist in 
grote plaatsen. Tijdens het rijden 
signaleert de rij-instructeur de sterke 
en zwakke punten in uw 
rijvaardigheid. Na afloop zal de rij-
instructeur de rit met u doornemen, 
wellicht kan hij u een aantal handige 
tips geven. Ook bestaat de 
mogelijkheid om een ogen- en 
gehoortest af te leggen. Deelname 
kost € 20,00 p.p. 

Leden van Veilig Verkeer Nederland gemeente 
Oude IJsselstreek krijgen een korting van € 6,50. 
Hebt u interesse, of wenst u meer informatie 
vooraf, dan kunt u contact opnemen met Fidessa 
Welzijn 0315 - 695920. U kunt zich aanmelden bij 
Fidessa Welzijn in Ulft (’t Klooster) Na 
aanmelding krijgt u t.z.t. meer informatie over 
deze rijvaardigheidsritten 
 
3. Koken met je eigen groep. 
Bij Fidessa Welzijn kun je met je eigen buurt, 
vrienden of kennissen een eigen kookactiviteit 
organiseren. Want wat is leuker dan gezamenlijk 
koken en met eten bezig te zijn? Eten, en koken, 
is emotie. Vanuit diverse invalshoeken maakt 
men onder leiding van een ervaren kok kennis 
met speciale gerechten. Gezellig samen koken 
staat voorop, maar men maakt ook (nader) 
kennis met allerlei ingrediënten, bereidingswijzen 
en het samenstellen van een menu. Natuurlijk 
wordt er na het koken gezamelijk gegeten. De 
grootte van de groep is minimaal 10 en maximaal 
20 personen. 
De prijs is afhankelijk van het menu en het aantal 
deelnemers en bedraagt ongeveer € 16,00 per 
persoon, inclusief ingrediënten en koffie, 
exclusief andere consumpties (in eigen beheer). 
Samen koken kan op maandag tot en met 
donderdag van 19.00 tot 22.30 uur.  
 
 
Op verzoek wordt u een folder opgestuurd. 
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O p een mooie lentemorgen besloot ik zoals zo vaak weer eens een fietstochtje te maken door 
ons mooie dorp. Wat een verschil met jaren geleden, toen je in alle vroegte naar je werk ging en 
geen boom aan de weg zag. Nu de stilte van de nog vroege morgen en de natuur in al zijn 
schoonheid. De uil die hier vlak in de buurt huist, had de afgelopen nacht weer eens afgrijselijk 
geschreeuwd wat niet veel goeds voorspelde. Want een oude stelregel van dit dier is, dat hij dan een 
overlijden of ander tragisch voorval aankondigt in een bepaalde buurt. Daarom ben ik extra op mijn 
hoede, maar moet toch plotseling mijn reflexen testen voor een dikke vette kat, die vlak voor me de 
weg oversteekt en van geen kwaad bewust is. Met een blik op de kerktoren valt me op, dat deze weer 
uit de steigers is en de grote beurt aan dit gebouw is voltooid. Bij de school wordt het steeds drukker 
door huismoeders, die met auto´s en fietsen hun kinderen naar de les brengen en zo ongeveer de weg 
versperren. Even sta ik stil om dit gevaarlijk punt te bekijken en kom tot de conclusie dat de drempels 
en andere obstakels hier totaal overbodig zijn om de simpele reden dat zolang deze drukte de weg blijft 
versperren, het uitgesloten is dat hier een hardrijder een ongeluk kan veroorzaken en op andere tijden 
ook wel wat inhoud.  
Na de snelweg te zijn 
overgestoken kom ik bij 
het dorpshuis “De Tent”. 
Op de voorkant bij de 
ingang een bordje met 
erop “Gert Vonk Plein”. 
Dit geeft aan, dat het 
toch mogelijk is om een 
straat of plein te 
vernoemen naar iemand 
met grote verdiensten, 
die niet is overleden. Ik 
vraag me af, wat er 
straks, wanneer dit 
gebouw en plein 
verdwenen zijn, met 
deze naamgeving 
gebeurd. 
Plots hoor ik een apart 
geluid, ia, ia, ia. Het komt 
van een van de ezels die achter “De Tent” lopen. Er lopen ook nog een aantal dieren die op een 
schaapkoe lijken, en in draf komen aanlopen met Be, be, be. Rechts van deze straat, met een 
Gendringse naam, staat een zeer oude timmerwerkplaats van Ketelaar. Hier werden door drie 
generaties houten vogels gemaakt, die met de kermis aan flarden worden geschoten. Verder fietsend 
gaat het over De Milt, wat een naam, langs het monumentje “bankje Ketelaar”, richting Veldhunten. 
Even later sta ik voor zalencentrum “De Zon” die op deze zonnige dag zijn naam alle eer aandoet. Dan 
gaat het rechtsaf en kom ik in de enige onverharde straat van het dorp, de Elsterweg, vroeger 
middenstraat genoemd. De karrensporen zijn nog zichtbaar, maar de hoge peppels erlangs zijn 
verleden jaar gekapt. Er achter ligt De Els, de naam van een woonoord van verbouwde huizen. Je kunt 
er de stilte horen en kinderen zijn hier even zeldzaam als water in de woestijn. Wat een verschil met het 
verleden, toen in de 6 gezinnen 48 kinderen de buurt soms rumoerig maakten. Bij nr. 6 sta ik even stil, 
en neem het karakteristieke huisje in me op. Hier leerde ik ruim 50 jaar geleden mijn vrouw kennen en 
aan te passen aan de cultuur van deze buurt. Op een huis erlangs hangt een bord met erop “Het 
Achterhuus” maar is door verbouwing ”een Veurhuus” geworden. Weer terug via de Berghseweg en 
Hesterweg kom ik in het centrum van Veldhunten. Woningbouw is hier nooit aan de orde, maar deze 
buurtschap heeft wel een bijzondere geschiedenis en omgang met elkaar. Bij Berendsen staat een 
hoog dennenbos met erachter in de wei een monumentaal kunstwerk. Een schuur van golfplaten, 
planken en deuren willekeurig aan elkaar geslagen en dienende als een schaapskooi. Oersterk en 
heeft stormen van tientallen jaren met glans doorstaan. Bij Zweers staat op de voorgevel “De Winkel”. 
Een winkel is hier nooit geweest, maar duidt op een vroegere wegliggen van “winkelhaak”. Ook het 
pand en onbewoonbaar van de fam. Derksen, nu Overvliet, heeft historische waarde. Hier was in de 

Weet je nog van toen? 
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jaren 1912-1932 een 
café gevestigd 
genaamd “Moeder 
Gruun”. Het stond tot 
in de wijde omgeving 
bekend als 
smokkelcafé in de 
oorlog van 1914-1918. 
In de oorlog van 1940-
1945 was er een half 
jaar een noodschool in 
gevestigd en in de 
jaren vijftig werden er 
100 kuikens in groot 
gebracht, en dat 
allemaal in dezelfde 
kamer. Ook de 
straatnaam van 
Huntenseboom 
erlangs is in de 
volksmond bekend 
gebleven en stamt van 
oorsprong af van en 
tolboom die hier ooit stond. En al ruim honderd jaar wordt er op kermismaandag het vaandel gezwaaid 
voor de ingezetenen van Veldhunten.  
Ook bracht deze buurtschap in al die jaren 14 Gildekoningen en toepasselijke carnavalswagens. Een 
eindje verder in het grote huis van de fam. Schepers-van de Meer nog meer historie. Hier woonde in 
een ver verleden de fam. van Hunten. Een invloedrijke familie die veel beheerde en bezat, maar ook in 
stand hield in deze buurtschap. Al fietsend en denkend sta ik opeens voor mij ouderhuis, wat het bord 
op de zijgevel ook aangeeft. De jeugdjaren die ik hier heb beleefd flitsen door mijn hoofd. In de 
schuurdeur zitten nog de granaatscherven uit de 
oorlog en de hoek van de muur is met enkele 
bandijzers verstevigd. Nostalgie is hier op zijn plaats 
bij deze muur, waar ik misschien wel duizend keer 
een bal tegen aan trapte om toch maar die stip te 
raken die erop was aangebracht. Aangezien er 
niemand thuis is, neem ik plaats in het tuinhuisje. 
Vroeger stond hier een perenboom met een bank 
eronder, waar we vaak opzaten en nog wel eens 
een vallende peer op onze knar kregen. Hier zat ook 
regelmatig de oude baardje Bruins, zo genoemd 
vanwege zijn lange baard. Hij kwam dan over het 
hofpad aangelopen om koffie te drinken en 
wonderlijke verhalen te vertellen waar we graag 
naar luisterden. Ook een mooi tafereel was het als 
buurman Jan Hendriksen langs kwam met een koe 
voor de kar, of Jan Berendsen met de sikkenkar. 
Met al deze bijzonderheden wil ik dit verhaal 
afsluiten met een oud gezegde dat luidt: Wat je in 
het leven ook doet, staat of naartoe gaat, kijk zo nu 
en dan nog eens terug waar je vandaan komt. 
 
B. Kroesen. 

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren alvast: 

2 Marcel  van de Pavert 
3 Menno  Siemes 
7 Huub  Wanders 
8 Larissa  Kemperman 
10 Johnny  Moreno-Ruiz 
10 Wies  Kummeling 
12 Ben  Hendriksen 
16 Koen  Soontiëns 
16 Bernard  Terhorst 
16 Joël  Robben 
18 Tim  Heutinck 
18 Maud  Rots 
19 Freek  van Arragon 
21 Gert  Ketelaar 
24 Chiel  Terhorst 
25 Juul  Rabelink 
26 Willy  Fischer 
29 Bart  Rots 
30 Marcus  Schwartz 

Mei 

Leo Ditters èèn van de 14 Huntense OLV Gilde koningen 
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Standen en Topscoorders 2008-2009  
STAND 3e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Socii 1 20 52 55 11 
Etten 1 20 49 58 16 

GWVV 1  20 43 60 21 
VVL 1 20 34 36 24 

Wolfersveen 1 20 25 26 36 
Carvium 1 20 25 28 54 

NVC 1 20 24 32 33 
Aerdt 1 20 21 34 45 
SVGG 1 20 18 29 38 

Den Dam 1 20 18 20 45 
Ratti 1 20 16 27 49 

Sint Joris 1 20 9 17 50 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Den Dam 2 18 47 73 19 
Silvolde 4 17 46 85 24 
Zelhem 5 17 33 47 35 

Gendringen 6 17 27 39 33 
Stokkum 3 16 25 43 37 

Ulftse Boys 5 18 22 34 39 
GWVV 3  17 21 37 44 
VVG '25 6 18 19 42 47 
VIOD 8 18 16 44 73 

Doetinchem 6 17 15 35 62 
SVGG 3 18 12 32 67 

Westendorp 1 17 10 29 60 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
FC Trias 5 14 38 70 13 

Varsseveld 4 15 31 43 28 
Ulftse Boys 3 15 26 54 38 

KSH 2 14 24 38 35 
Winterswijk 4 15 22 39 39 

VIOD 5 16 21 32 32 
GWVV 2  15 20 36 36 

AD '69 3 13 14 33 38 
Silvolde 3 14 7 22 82 
SVGG 2 15 7 23 49 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gendringen 4 17 42 66 11 

Silvolde 5 18 42 66 23 
Sint Joris 3 16 38 48 17 

Keijenburg. Boys 6 17 28 50 33 
Halle 4 18 28 57 41 

GWVV 4  18 28 51 45 
Ajax B 4 17 25 34 30 

Stokkum 4 17 22 35 37 
Dinxperlo 5 18 14 23 63 

Pax 9 16 13 23 53 
Zeddam 3 18 11 38 63 
Zelhem 6 16 5 18 93 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Etten 1 5 15 19 2 
Socii 1 5 12 12 5 

GWVV 1  5 9 10 6 
Aerdt 1 5 9 11 10 
NVC 1 5 7 7 7 
VVL 1 5 6 7 4 

SVGG 1 5 6 10 11 
Wolfersveen 1 5 6 6 12 

Sint Joris 1 5 5 6 5 
Carvium 1 5 4 4 12 
Den Dam 1 5 4 3 11 

Ratti 1 5 2 3 13 

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

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

LZVV/Sport-innLochem DA1 
(fut) 15 27 103 69 

oc/Stob-Job Uitzend DA1 16 27 86 98 
Grol DA1 16 19 78 105 

Veldhoek DA1 17 17 52 111 
Steenderen DA1 (fut) 17 16 47 126 
Steenderen DA2 (fut) 18 12 45 137 

GWVV DA1  16 3 46 134 

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

Vorden A2D 8 16 25 18 
Rheden A2D 7 14 20 13 
SC EDS A1D 6 12 22 10 

Gendringen A2D 7 12 26 18 
GWVV A1  7 12 24 16 
DZC '68 A4 8 12 24 19 

Pax A2 6 10 14 12 
Groessen A2 7 10 23 15 

Angerlo Vooruit A2 6 9 17 13 
SDOUC A2 7 9 16 23 

DVV A3 7 5 20 30 
Concordia-W A3 8 0 8 52 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV C1D  6 18 27 8 
Lochuizen C1 6 15 24 6 
Buurse C1D 6 12 37 15 

Noordijk C1D 6 10 12 12 
Longa '30 C4 7 10 28 20 

WVC C4 5 9 13 13 
DZSV C2D 7 9 23 26 
RKZVC C3D 7 6 8 26 

Grol C4 5 3 12 25 
SDOUC C3 7 0 11 44 

TOPSCOORDERS SENIOREN  

Topscoorders A-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Chiel TerHorst 9 
Tim Jansen 9 
Marco Pruys 6 
Kees v/d Pavert 2 
Dirk Jansen 2 
Bart Zweers 2 
Niek v/d Pavert 1 
Ruben Bruins 1 
Stijn Marcus 1 

Topscoorders C-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Kees v/d Pavert 19 
Stan v/d Pavert 14 
Bob Zweers 11 
Kay Mulder 1 

naam elftal      doelpunten 
Jasper Engelen 1 18 
Theo Heutinck 3+4 17 
Tom Wanders 2 12 
Ramiro Tersteeg 1 11 
Ferdie v/d Pavert 4 10 
Martin Bolk 1 8 
Jeroen Aalders 1 8 
Marco Menke 2+3 8 
René Hakvoort 3 8 
Han van de Pavert 4 7 
Danny van Wessel 2+3 6 
Marcus Schwartz 2+3 5 
Frank v/d Schuur 4 5 
Erik Ketelaar  3 4 
Jules v/d Pavert 4 4 
Sebastiaan Flipse 1 3 
Maik Jansen 1 3 
Tim Jansen 1+2 3 
Carlo Molenaar 2 3 
Sjal v/d Pavert 2 3 
Mark Welling 3 3 

Rob v/d Pavert  4 3 
Paul Geelen 1 2 
Jacco te Kaat 1 2 
Jurgen Schut  1 2 
Andres Moreno 2 2 
Werner Wellink 2 2 
Dennis Boerboom 3 2 
Erwin Slutter 3 2 
Gert Martens 4 2 
Rien Klompenhouwer 4 2 
Pascal Sloot 1 1 
Tim Heutinck 2 1 
Bart Zweers 2 1 
Rik Hendrixen 2 1 
Maik te Kaat 3 1 
Leo Bruggeman 3 1 
Marco Jansen 3 1 
Daan Kroesen 3 1 
Ino Zweers 3 1 
Erwin Zimmerman 3 1 
Walter Hendrixen 4 1 
Hans Bruins 4 1 
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Standen voorjaarscompetitie pupillen 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ulftse Boys F1 9 27 45 15 
Varsseveld F2 7 18 53 10 

VVG '25 F3 9 15 23 17 

Gendringen F3 8 14 28 21 
SDOUC F3 7 12 24 14 

Longa '30 F5 7 10 19 17 

GWVV F1  8 10 28 24 
SVGG F1 6 9 15 10 

Dinxperlo F2 8 7 19 31 
Terborg F2 8 7 18 35 

Meddo SC F2 6 1 6 33 
SDOUC F4 9 0 4 55 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV E1  7 21 24 7 

Grol E2 8 20 44 12 
AZSV E3 7 18 38 13 

Ulftse Boys E2 7 12 29 22 
Gendringen E2 8 12 32 29 

DZSV E2 7 9 27 32 
Ajax B E2 7 7 21 33 

FC Trias E2 7 5 15 22 
Varsseveld E2 8 5 16 43 

Silvolde E2 7 4 16 34 
Marienveld E1 7 1 22 37 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Longa '30 E7C 8 24 49 7 

Terborg E3 8 21 50 7 
Dinxperlo E4M 8 19 48 13 

VVG '25 E5 8 18 48 21 
Gendringen E3 8 15 38 34 
Varsseveld E4 8 13 40 20 
FC Trias E7M 7 9 25 15 
GWVV E2  8 9 22 39 
AZSV E13M 7 3 11 42 
SDOUC E5 7 3 29 76 

Grol E6 8 3 13 58 
Bredevoort E3C 7 0 3 44 Topscoorders E1-pupillen: 

naam: aantal doelpunten 
Kris 30 
Juul 23 
Thomas 21 
Koen 5 
Mick 6 
Max 3 
Lars 3 
Evert Jan 1 
Jordy 1 
Glenn 1 

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

Topscoorders E2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Djim Molenaar 13 
Menno Berntsen 11 
Kay Gee Fredriks 10 
Glenn Robben 6 
Jordi Messing 6 
Koen Bussink 4 
Maud Rots 3 
Wessel Immink 2 

Topscoorders Dames: 
naam: aantal doelpunten 
Susan 18 
Monique v. 3 
Larissa 2 
Hanneke 2 
Bianca, Corine, Nicky en Anja 1 
 

TOPSCOORDSTERS DAMES 
FUTSAL 


