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Nieuws

Iwaarin
eder jaar ben je blij dat er een periode is
niet gevoetbald wordt. Blessures krijgen

de tijd om beter te helen en de spanning van het
behalen van een goede eindklassering is weggevallen. Helaas is het eerste elftal er niet in
geslaagd om via de nacompetitie een klasse
hoger te komen. De voorbereiding op het seizoen
2009-2010 verliep ook moeizamer dan vorig jaar,
maar als je nu kijkt naar de resultaten dan staan
ze toch mooi alleen op kop in hun klasse.
Tijdens de zomerstop gebeuren er toch allerlei
dingen op het sportcomplex de Buitenham. Er is
door verschillende mensen hard gewerkt om het
pannaveld te realiseren. Het ligt mooi tussen het
trainingsveld en het hoofdveld in. Het gras is dit
jaar door onder andere een agrariër onder
handen genomen en dan zie je meteen het
verschil met een aantal jaren geleden. We mogen
nu zelf sproeien en het gras is daardoor ook
groen en niet bruin.
In de kleedkamers 1a en 1b zijn de tafels
verwijderd en heeft tevens wat breekwerk plaatsgehad om nog iets meer ruimte te creëren. Nu
passen er tenminste weer een aantal mensen
meer in en moeten er niet een aantal wachten
totdat er zich een paar hebben aangekleed.
Het standenbord is ook weer geactualiseerd en
nu is het dus aan de verschillende elftallen om
hun bord iedere week bij te houden. Een keer
verliezen betekent niet automatisch dat je dan
het bord niet bij hoeft te houden.
De jeugd van GWVV bestaat dit jaar uit een Bjunioren elftal, een D-pupillen elftal, 2 E-pupillen
teams en daarnaast is er nog een F-pupillen
team en zijn er ook nog een aantal kleuters actief
op de woensdagavond. De kleuters waren eerst
een vraagteken maar omdat Mike Frazer ze wel
op de woensdag wilde trainen lopen er nu een
stuk of 9 rond.
De senioren bestaan dit jaar ook weer uit 4
elftallen. Op papier zijn er meer dan genoeg
spelers per team, maar er wordt wel dringend
verzocht om je alleen af te melden als het echt
niet kan en dan ook het liefst op de donderdag-

avond. Het kan niet zo zijn dat er donderdags 14
spelers zijn voor een team en dat ze zondags
met 8 spelers moeten vertrekken. Dit is niet
collegiaal t.o.v. je medespelers en je krijgt er als
vereniging geen goede naam door. En dan
hebben we natuurlijk de Dames in de zaal, ze
staan wat verder van ons af maar zij vertegenwoordigen GWVV in de zaal en we zullen dit
seizoen zeker wat van hen horen en/of lezen.
Wat betreft de Boogbal kunnen we melden dat
we op dezelfde voet verder gaan. De advertenties hebben we weer rond gekregen, zodat we
de Boogbal weer gratis huis aan huis in
Varsselder-Veldhunten kunnen bezorgen. Dank
aan de adverteerders.
Het is ons gelukt om iemand anders te vinden om
de Boogbal rond te brengen in Varsselder en
Veldhunten. Nadat Gert te Kaat had aangegeven
om na vele dienstjaren ermee te willen stoppen
zaten we eerst met onze handen in het haar.
Vind maar eens iemand die 8 keer per jaar een
goede 300 Boogballen wil rondbrengen. We zijn
daarom zeer blij dat Jan Zweers bereid is om
deze taak van Gert te Kaat over te nemen. We
wensen Jan veel plezier met het rondbrengen
van de Boogballen.
Om de Boogbal ook dit jaar weer voornamelijk
een blad van het voetbal te laten zijn moet er
natuurlijk wel voldoende kopij van de diverse
teams aangeleverd worden. Per team zullen er
daarom een aantal mensen aangesproken
worden om dit te regelen binnen hun elftal. Een
voetbalblad met weinig of geen tekst over de
prestaties van de teams, binnen en buiten het
veld, is eigenlijk geen voetbalblad.
Zoals ieder jaar zijn er weer een aantal vaste
rubrieken in de Boogbal. Opvallend op de
Buitenham zal deze keer aandacht schenken aan
Vincent te Wiel, die na zeer vele jaren gevoetbald
te hebben in GWVV 1 er dit seizoen mee gestopt
is.
De Superelf zal ook dit jaar weer van start gaan.
Hopelijk staan de spelers goed ingedeeld. Er zijn
een aantal nieuwe namen dus als je een
verkeerde positie hebt dan ligt dat aan onze
inschatting. Geef het door en misschien kunnen
we het nog veranderen voordat de volgende
Boogbal uitkomt.
Wij wensen iedereen een prettig en vooral
sportief voetbalseizoen toe.
De redactie.
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e competitie is weer begonnen, na vele
trainingen, een oefenwedstrijd, een
trainingsweekend en 3 bekerwedstrijden…
De voorbereiding kende een wisselende start,
een nederlaag in de oefenwedstrijd tegen
Bredevoort 4-2, De eerste bekerwedstrijd was
één van de slapste wedstrijden uit de voorbereiding.
Een 5-5 gelijkspel tegen Wolfersveen…
De 2e bekerwedstrijd was een goede wedstrijd

met goed voetbal, leuke aanvallen en
prachtige doelpunten. Er was dus nu nog een
kans op een volgende bekerronde maar dan
moest er gewonnen worden van Vosseveld. Al
snel in de wedstrijd bleek Vosseveld een
maatje te groot en misschien nog veel
belangrijker, we speelden zelf dramatisch slecht.
In de rust was de stand al 6-2 voor
Vosseveld.
Einduitslag na een iets betere 2e helft 8-4
in het voordeel van Vosseveld.
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Geen geweldige uitslag met de eerste
competitiewedstrijd in het vooruitzicht. En niet
zomaar een wedstrijd maar meteen een lastige
derby tegen Den-Dam. Voetballend is GWVV
vaak de sterkere ploeg maar toch werd er de
laatste 5 seizoenen niet in Azewijn gewonnen!
Gelukkig begonnen we de competitie beter dan
de voorbereiding… Bij vlagen werd er goed
gevoetbald, en werden er gevaarlijke kansen
gecreëerd. Het eerste doelpunt was dan ook voor
Varsselder. De blijdschap duurde niet lang want
net voor rust scoorde Den-Dam
de gelijkmaker.
Gelukkig bleef GWVV de 2e helft voetballen en
werd voor t eerst sinds lange tijd een overwinning
gepakt bij Den-Dam. Doelpuntenmakers, Jasper
3x, Sebastiaan 1x enTim 1x. (0-5)
Op zondag 13 september stond Zeddam op het
programma. Zeddam, een jonge voetballende
ploeg die tot de kanshebbers van de titel
behoord. Tijdens de wedstrijd bleek al snel dat
GWVV het betere van het spel had. Verdedigend
werden er geen kansen wegegeven en
aanvallend werden er diverse goede kansen
gecreëerd. De eerste en tevens enige goal werd
gescoord door Jasper in de eerste helft. Zonder
in problemen te raken werd er met 1-0 van
Zeddam gewonnen. Tevreden met 1-0, al had de
stand gezien de kansen ook 2 of 3-0 kunnen zijn.
De derde competitiewedstrijd was in Westendorp.
Een ploeg die al een aantal jaren niet in deze
klasse gespeeld heeft, en een aantal nieuwe

Van de Voorzitter
Seizoen 2009-2010.
Nieuwe verwachtingen.

B
ij het uitkomen van deze Boogbal zijn alle
elftallen alweer een paar wedstrijden

onderweg in de competitie.
En
we kunnen stellen dat het begin goed is. Het
1ste elftal heeft al zijn wedstrijden
verdiend
gewonnen en ook het 2de elftal doet het erg goed
door haar wedstrijden allemaal te winnen.
Maar ook het vierde elftal is goed begonnen en
heeftdenog geen competitiewedstrijd verloren. Wat
het 3 betreft kan ik kort zijn; daar moeten we de
lat niet te hoog leggen. Laat die jongens maar
schuiven, die zullen zeker dit seizoen weer de
nodige wedstrijden winnen.
Kort om, een veel belovende start. Wat het 1ste
elftal betreft kennen we een start zoals we die
ook hadden gehoopt. De verwachtingen zijn
hoog. Na de deceptie in de promotiewedstrijden
aan het eind van het vorige seizoen hebben de
spelers en trainers het allemaal goed opgepakt.
Wat mij betreft vind ik dat het dit seizoen dan
maar moet gebeuren.
Elk jaar heeft iedereen weer een verwachting of
doelstelling van het nieuwe seizoen. Als
voorzitter heb ik die ook, zowel op sportief gebied
als ook op bestuurlijk gebied.
Op de eerste plaats hoop ik op een seizoen
waarin ieder lid met plezier zijn hobby kan

spelers heeft, kortom een redelijk onbekende
ploeg voor ons. Er moest dus vol concentratie,
inzet en passie aan deze wedstrijd begonnen
worden. Helaas werd het geen wedstrijd met
prachtig voetbal. Veel slordig balverlies aan
beide zijden. De Geelzwarten voetbalden beter
en kregen redelijk veel kansen. De 0-1 voor
Varsselder viel al na een paar minuten. In de
voorbespreking gaf Ruud aan dat hij graag
binnen 20 minuten met 0-1 wilde voorstaan. Nou
Ruud, dit is toch een teken dat de mannen goed
opletten tijdens de bespreking…..e De 1-0 werd
gescoord door Sebastiaan. De 2 helft bleef
Varsselder voetballen en werden er meer en
meer overtredingen gemaakt door de
Westendorp spelers. Eén Westendorp
speler kon
vroegtijdig vertrekken met zijn 2e gele kaart.
Uiteindelijk scoorden Pascal en Tim de 2 en 3-0.
Geen grootse wedstrijd, wel 3 punten.
Al met al werden de eerste 3 wedstrijden 9
punten gehaald. De komende 2 wedstrijden zijn
beiden thuis tegen Stokkum en NVC. Vooral
Stokkum zal een zware pot worden waarbij we
het publiek uiteraard weer goed kunnen
gebruiken en laten we hopen dat we na de
wedstrijd met 3 punten van Stokkum in de zak
samen lekker een biertje kunnen drinken.
De Leiding…

uitoefenen. Dit staat voor mij voorop. Het bestuur
heeft de taak om de best mogelijke
omstandigheden te creëren, zodat een ieder met
plezier zijn geliefde sport kan beoefenen. Waarbij
ik vanzelfsprekend ook moet toegeven dat hier
ook grenzen aan zitten, zowel financieel als
organisatorisch.
Wat dat betreft heeft het bestuur elk jaar zijn
verwachtingen en doelstellingen goed voor ogen.
Mijn verwachting voor dit seizoen is dan ook dat
we met de inzet van een ieder onze doelen weer
zullen halen.
Wat mij betreft mag het seizoen 2009-2010 ook
wel het seizoen worden waarin we eindelijk na al
die jaren concreet duidelijkheid hebben over de
doorgang van het gemeenschapshuis en het
eventuele kunstgrasveld. We hebben hierin nog
een behoorlijke weg af te leggen.
Heel veel werk is al verzet binnen de
projectgroep en heel veel werk moet nog worden
verzet.
Mijn sportieve verwachtingen liggen op de eerste
plaats niet zo zeer in het behalen van kampioenschappen. Als we ook dit seizoen weer binnen en
buiten de vereniging uitstralen dat we genieten
van onze hobby en respect tonen voor elkaar en
onze tegenstanders dan komen mijn
verwachtingen uit. Als we dan aan het eind ook
nog een of meerdere elftallen kampioen zijn
geworden of promoveren dan ben ik als voorzitter
een buitengewoon tevreden mens.
Wim Pruijn
Voorzitter
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Nova Schut
In de wedstrijd

GWVV 1 - Zeddam 1

H

allo ik ben Nova Schut ik ben 7 jaar en
voetbal bij de F1 van GWVV.
Op zondag 13 september ben ik pupil van de
week geweest dat was heel leuk ,want toen ik in
de kantine kwam ben ik samen met Bianca
meegelopen naar de kleedkamer van de
voetbaljongens. En toen heb ik mijn voetbalshirtje
aangetrokken daarna zijn we op het veld gegaan
want we moesten warmlopen en ik heb nog met
Arno op de keeper geschoten er zijn ook nog
foto’s gemaakt. Toen moesten we weer naar de
kleedkamer en heb ik wat gedronken, ik kreeg
een mooie bal en toen mocht ik samen met ome
Jurgen het veld op en bij de aftrap heb ik een
goal gescoord bij de keeper van Zeddam. Toen
liep ik van het veld af naar Bianca en ben ik in de
duckout gaan zitten en begon de wedstrijd die
was heeeel erg spannend en Varsselder was
heeel erg goed en ze hebben gewonnen met 10 . na de wedstrijd zijn we nog in de kantine
geweest en heb ik biertjes getrakteerd, ik ben blij
dat ik veel geluk heb gebracht en ik vond het een
hele leuke dag en nog veel winnen jongens.
Groetjes Nova Schut.

Weetje
L

aat ik dit stuk nou eens niet beginnen met
afgezaagde zinnen als ‘de schoenen worden
weer uit het vet gehaald’ of ‘als ik het gras
ruik, begint het weer te kriebelen’.
Nee, het seizoen begint, of je daar nou zin in
hebt of niet. Een stukje regelmaat kan in ieder
geval geen kwaad. Afgelopen seizoen is het
dorpshuis er dan eindelijk doorheen gekomen.
Met een volmondig ja van het Varsselderse
verenigingsleven kunnen er weer stappen gezet
worden in de bureaucratische molen. Overigens
wil ik de architect van het dorpshuis wat
meegeven. Ga eens kijken bij FC Trias! Dan zie
je direct hoe het niét moet. Bij het betreden van
het gebouw schuiven automatisch twee deuren
open, zoals je dat bij de V&D ook ziet. Voor me
zie ik een strakke witte muur met een paar
pluggen erin. Waarschijnlijk komt daar het
plasma scherm te hangen waarop staat vermeld
welk kleedlokaal voor ons bedoeld is, inclusief
bijbehorende sponsoring van het betreffende
elftal.
Als we vervolgens naar kleedlokaal 15 lopen,
blijkt dat de deur nog op slot zit. Geen nood aan
de man, want aan het einde van de strakke wit
gesausde gang haast een net geklede man zich
om voor ons de deur met een chip te
ontgrendelen. Het enige wat ik in het kleedlokaal
nog miste was een computer waar papa even zijn
email kan checken, als zijn kroost zich aan het
omkleden is.
Nee, dit dus niet! Wat ik wil is een kleedkamer
waar het nog stinkt naar opgedroogde pis en
restjes modder van de vorige wedstrijd. Waar ik
eens in de twee maanden mijn frustratie kwijt kan
omdat de douches weer eens koud water geven.
Waar een iets te brede dorpsgek trots met een
bos van 68 sleutels het hok open komt doen.
Freriks, put hier maar eens inspiratie uit.
Ook komend seizoen gaat het eerste waarschijnlijk weer vechten voor ‘een prijsje’, in de
vorm van een periode titel. Om vervolgens vol
verbazing aan het eind van de rit weer te
constateren dat we nèt niet gepromoveerd zijn.
Bij het tweede is dat nog veel erger. Daar hebben
ze geen doelstelling. Of ja.. ‘Ergens in de
middenmoot eindigen, want het is zo’n fijne
competitie’. De middenmoot zal overigens nog
lastig zat worden. Vorig seizoen hebben we
namelijk afscheid moeten nemen van één van
onze beste spelers. Ik heb het natuurlijk over
onze Spaanse arbeidsimmigrant Andres Moreno.
Vorig seizoen nam hij afscheid tijdens onze
laatste thuiswedstrijd. Ik dacht eerst dat hij zijn
zoveelste ‘vijf minuten’ kreeg, maar het bloemetje
van Victor ontkrachte die gedachte al snel.
Vervolgens heeft hij in stijl definitief afscheid
genomen tijdens de uitwedstrijd tegen Trias 5, dit
met de woorden: ‘Scheids, dan staak de wedstrijd
maar’. Ook nu was Andres het niet eens met de
scheidsrechter. Andres is altijd in conclaaf met de
wedstrijdleiding. Want Andres wordt altijd onrecht
aangedaan. Andres is een allochtoon en
allochtonen worden per definitie oneerlijk
behandeld. Andres was altijd fanatiek. Te fanatiek in mijn ogen. Ik heb het nooit gezien, maar ik
vermoed dat Andres meermaals zondagmiddag
in een verdomhoekje heeft gezeten na weer zo’n
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verloren pot. Andres kan tijdens de wedstrijd heel
vervelend zijn. Ik denk dat iedereen bij het
tweede hem wel eens openlijk of in gedachte
heeft uitgescholden. Zoals ik al zei: Het fanatisme
nam op dit niveau buitensporige vormen aan.
Andres was vaak de beste op het veld. Andres
kon keihard werken om de bal te veroveren, om
vervolgens ook nog eens drie man voorbij te
spelen. En dan maar hopen dat hij de bal maar
niet naar jou speelt. Je wou zijn dag gewoon niet
verpesten met een mislukt één-tweetje. Want dan
zag je hem koken van woede en verbazing. Het

Nieuws van
KNVB.nl
Onderstaande brief ontvingen wij van de KNVB,
wij willen jullie deze informatie niet onthouden
zodat iedereen weet wat er aan staat te komen.
Binnenkort wordt het nieuwe amateurvoetbal
platform Voetbal.nl gelanceerd. Daarmee verhuist
het amateurvoetbal met onder meer alle officiële
KNVB programma’s, standen en uitslagen: van
www.knvb.nl naar www.voetbal.nl. Bij Voetbal.nl
staat de amateurvoetballer voorop. Het is een
site vóór en dóór de amateurvoetballer zelf, met
als doel een echte voetbal community. Dat
betekent dat alle websitebezoekers zelf bij
kunnen gaan dragen aan het succes van deze
community. Zij kunnen namelijk zelf foto’s,
video’s en wedstrijdverslagen toevoegen aan
gespeelde amateurvoetbalwedstrijden in Clubs &
Competities op Voetbal.nl.
Verhuizing
Een verhuizing gaat meestal niet geheel vlekkeloos, vandaar ook dat de KNVB hierop anticipeert.
De KNVB heeft er voor gekozen om eerst bèta
live te gaan. Dit wil zoveel zeggen als, u kunt
allemaal vast een kijkje gaan nemen op
voetbal.nl en ons daarbij helpen de puntjes op de
i te zetten door ons uw bevindingen door te
geven. Zolang Voetbal.nl bèta live is, kunnen u
en uw leden ook nog op het oude adres
www.knvb.nl terecht voor alle officiële KNVB
programma’s, uitslagen en standen. Op het
moment dat de KNVB heeft vastgesteld dat de
site goed werkt, m.a.w. u en uw leden kunnen op
voetbal.nl voor alle officiële KNVB programma’s,
uitslagen en standen terecht, wordt de verhuizing
definitief. Vanaf dat moment is Voetbal.nl het
nieuwe adres voor de amateurvoetballer.
Voetbal.nl
Voetbal.nl is toch een website van Amstel? Nee
niet meer, KNVB en Amstel zijn op amateurvoetbalgebied een samenwerking met elkaar
aangegaan, derhalve wordt Voetbal.nl nu het
amateurvoetbalplatform van Nederland. Amstel
heeft daarnaast zelf, eveneens in samenwerking
met de KNVB, ook een nieuw initiatief gelanceerd, namelijk www.teamlink.nl. Deze
Teamlink tool is speciaal bedoeld voor alle
seniorenteams en regelt alles voor je eigen
amateurteam. Ook op Voetbal.nl, de senioren-

waren niet zozeer de woorden die dat duidelijk
maakte, weetje, maar meer de mimiek die daar
bij kwam kijken, weetje. Alsof al zijn emotie van
de hele week eruit kwam, weetje. Maar Andres is
bovenal een echte voetballer, weetje, en een
echt mens, weetje. Want de échte fanatieke
amateurvoetballers zitten na de wedstrijd weer
met een glimlach te ouwehoeren met de aller
slechtste, weetje.
Gegroet,
Sjal Boogbal
subsite, zult u deze Teamlink terugvinden.
De website Voetbal.nl zal in feite bestaan uit
meerdere sites, zogenaamde subsites, met elke
een specifieke benadering door de onderliggende
doelgroep. Bij lancering zien in eerste instantie
de subsites pupillen, junioren en senioren het
levenslicht. Later in het jaar volgen in ieder geval
de subsites Trainers & Coaches, Scheidsrechters
en Bestuurders. De ontwikkeling staat niet stil,
dus het is heel goed mogelijk dat er nog meerdere initiatieven volgen.
Om deze amateurvoetbal community mede
technisch mogelijk te maken, is een samenwerking aangegaan met de bekende profielenwebsite Hyves.nl. Hyves brengt u en ons de
community tools voor Voetbal.nl.
Diverse nieuwe rubrieken
Naast betaald voetbal en KNVB nieuws, de
amateurvoetbalprogramma’s, uitslagen, standen
en community mogelijkheden is er nog meer. De
pupillen hebben de online voetbalschool, de
junioren het blog en de senioren de nieuwe
blikvanger De Voetbalkantine. Cabaretiers Peter
Heerschop en Viggo Waas bestieren voortaan
hun eigen Voetbalkantine, een humoristische
videoserie waarin ze duiken in de dagelijkse
beslommeringen van het amateurvoetbal.
Het duo Heerschop/Waas gaat op bezoek bij
diverse amateurclubs kriskras door het hele land
en portretteren op ludieke wijze de vele vrijwilligers die zij tegen het lijf lopen. Zoals wie?
Nou, bijvoorbeeld de kantinebeheerder, de
omroeper, de lijnentrekker, de materiaalman of
de verenigingsscheidsrechter. Naast deze
portretten duikt het bekende tweetal voor De
Voetbalkantine op Voetbal.nl nog verder het
amateurvoetbal in, op zoek naar bijzondere
verhalen van clubs en teams.
KNVB.nl
Wat gebeurt er dan met www.knvb.nl? Nu, zolang
www.voetbal.nl bèta live is, en waarschijnlijk nog
wel iets langer, eigenlijk nog niets. Mocht het
tijdens de verhuizing namelijk niet helemaal
soepel verlopen, kunt u en uw leden nog terugvallen op www.knvb.nl. Daarnaast gebruiken we
de mogelijkheden van www.knvb.nl natuurlijk om
de bezoekers te attenderen op de aanstaande
definitieve verhuizing van het amateurvoetbal
naar www.voetbal.nl. Zodra de gehele verhuizing
achter de rug is, zal later in het jaar www.knvb.nl
de plek worden voor informatie over de KNVB
organisatie. Hiermee wordt het de KNVB
corporate website. Op deze site staan de missie,
visie, contact, beleids- en perszaken van de
KNVB. Niet te vergeten, ook het nieuws van de
zes districten, alsmede algemene berichten die in
het verleden in de ‘Officiële Mededelingen’

Boogbal nr. 1
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werden geplaatst, blijven op deze manier via de
districtenpagina’s gewoon via www.knvb.nl
toegankelijk.
Overigens, ook op Voetbal.nl komen verwijzingen
naar deze districtsinformatie. Eén vervelende
bijwerking is wel dat vanaf de definitieve verhuizing naar Voetbal.nl de eventuele doorlinken
op uw website naar www.knvb.nl niet meer zullen
werken. Wij werken momenteel aan een structurele oplossing, zodat het mogelijk is van uw
clubsite op een gemakkelijke manier naar
informatie op www.voetbal.nl te kunnen komen,
zoals programma’s, uitslagen en standen. Daarbij
staan we open voor goede ideeën en hebben
derhalve hiervoor een emailbox geopend. Mocht
u of uw webmaster hierover ideeën hebben, dan
kunt u e-mailen naar: nieuwewebsite@knvb.nl.
Zou u dit bericht ook aan uw webmaster willen
doorspelen? Wij zijn op zoek naar webmasters
die hierover en ook over toekomstige ontwikkelingen willen meedenken. Aanmelden door uw
webmaster kan via hetzelfde bovenstaande emailadres.
OnsOranje.nl
Voor al het nieuws en achtergronden met
betrekking tot het Nederlands vertegenwoordigend voetbal kunt u terecht op OnsOranje.nl.
Hier vindt u ook informatie over bijvoorbeeld
kaartverkoop.

Kortom
Er ontstaan meerdere websites:
- www.voetbal.nl: de plek voor de amateurvoetballers;
- www.knvb.nl: de corporate website met alle
zakelijke informatie voor bedrijven, overheden,
pers, maar ook verenigingen en KNVB officials
- www.onsoranje.nl: voor al het nieuws en
kaartverkoop met betrekking tot het Nederlands
vertegenwoordigende voetbal.
Promotiecampagne Voetbal.nl
Tot slot, naar verwachting starten we begin
oktober met de promotiecampagne rondom
www.voetbal.nl. In diverse landelijke media
vestigen we de aandacht op de grote verhuizing
van het amateurvoetbal: van www.knvb.nl naar
www.voetbal.nl.
Met vriendelijke groet
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
VOETBALBOND
namens het bestuur amateurvoetbal
Ruud Bruijnis
directeur amateurvoetbal

Noteer in uw agenda:
5 November
Algemene
Ledenvergadering
agenda volgt in de volgende
Boogbal

Kom kijken naar ons 1e elftal!
27 september
4 oktober
11 oktober
18 oktober

GWVV 1
GWVV 1
Aerdt 1
GWVV 1

-

Stokkum 1
N.V.C. 1
GWVV 1
St.Joris 1

aanvang 14:30 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:30 uur

(Zie ook op ATV teletekstpagina 674)
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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
notulen VERGADERING van 26 juni 2009
Aanwezig: Wim Pruyn, Nico Immink, Arnold
Versleyen, Nico Slutter, Koen Nieuwenhuis, Erik
Ketelaar, Saskia v/d Pavert
Afwezig: Clemens Wissing
OPENING EN MEDEDELINGEN
Geen mededelingen.
NOTULEN VERGADERING
De notulen worden goedgekeurd.
ACTIELIJST
Punt 2: bijeenkomst geweest omtrent
dorpswebsite van de VDVV. 4 verenigingen
hebben interesse: Fanfare, Zinkput, Gilde en
GWVV en natuurlijk VDVV. Financieel wordt alles
over deze verenigingen gedeeld. VDVV neemt
een vast bedrag voor onderhoud op zich.
Punt 5: Gesprek gehad, draaiboek en instructies
opgeschreven.
Punt 31: volgt.
Punt 53: volgt.
Punt 68: volgt.
Punt 71: volgt.
Punt 72: de kist is er, moet nog in het ballenhok.
Clemens zorgt hiervoor.
Punt 74: 10 juli 19.30 uur.
Punt 75: Arnold vraagt Arno Geurts.
Punt 76: is geregeld. Er zijn genoeg jassen.
Punt 77 + 78: bestellijst maken en dan bestellen.
Punt 79: het is goed. Kosten op naam van de
stichting.
Punt 80: volgt.
Punt 81: is geregeld.

ACCOMMODATIE COMMISSIE
Hoeveel ballen bestellen voor volgend seizoen?
14/15
Mag SDOUC komen trainen in de vakantie?
Bennie Mulder is er 4 weken niet. Antwoord: nee.
SPONSORPLAN
Voorstel: taakverdeling op papier zetten met een
paar bestuursleden. Wim, Arnold en Nico I.
Iedereen vóór 1 augustus overzicht van taken
maken en mailen naar Wim.
ZAALVOETBAL
Geen bijzonderheden.
RONDVRAAG
Saskia: Donateursactie? 3+4 doen het dit jaar.
Koen: kaart gehad van Jeroen Aalders en Bianca
v. Wessel. Gaan trouwen op 26 juni. Wie gaan er
heen? Koen en Eugène (evt. Wim).
SLUITING
De volgende vergadering is op dinsdag 25
augustus om 20.00 uur in de bestuurskamer.

POST
Uitnodiging kampioensreceptie Etten. 27-06 Wie?
Nico I. en Eugène.
Mail Erik.
Uitnodiging Wim Pruyn 18 juli 20.00 uur.
FINANCIëN
Factuur gehad van KWD van waardebonnen.
Arno Geurts wilde dat sponsoren. Nico S.
informeert bij Ruud Pastoor.
TECHNISCHE COMMISSIE
3 nieuwe spelers: eChiel le Comte voor het 1e. 2
spelers voor het 3 .
36 spelers voor selectie, incl. A-jeugd.
Gesprek
gehad met de A.
3ee: 16 man.
4 : 16 man.
2 invallers: Ruud Pastoor en Arthur Bonenkamp.
Complimenten voor het veld bij het JR toernooi.
JEUGD COMMISSIE
Arnold vraagt verder na omtrent attentie barmedewerkers en belt Nico S.
Wim: Betreurt de gang van zaken omtrent de
wedstrijd van de A tegen Gendringen en het
vervolgens niet deelnemen aan het toernooi. Hij
is teleurgesteld in de leiders en het jeugdbestuur.
ACTIVITEITEN COMMISSIE
Complimenten voor de organisatie van het JR
toernooi.
BOOGBAL
Gert te Kaat neemt afscheid. Passend cadeau
wordt gegeven. Deze vacature
is dus nog open.
25 september komt de 1e Boogbal weer uit.
Boogbal nr. 1

G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren:
September
1
2
3
3
4
6
6
6
10
11
11
13
14
20
21
25
25
25
25
25
26
26
27
29
29
30
30
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Detlef Fischer
Henk Masselink
Roel Jansen
Jos Ketelaar
Erik Frazer
Theo Heutinck
Ino Zweers
Theo Boerboom
Kay Messing
Stijn Marcus
Marijke Van Wessel
Bennie Ditters
Christel Aalders-Versleyen
Andres Moreno Ruiz
Kay-Gee Fredriks
Gerard Evers
Karin Boland-van Aalst
Jules van de Pavert
Leo Slutter
Susan Wieggers
Jan Frazer
Nick Pruyn
Bennie Bruins
Erwin Zimmerman
Frans Mulder
Milan Frazer
Victor Van Remmen
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.

Wat ga je doen met je vrije tijd die je nu
ongetwijfeld krijgt nu je dinsdag-donderdag
avond en zondag niet meer op de velden staat?

In de maand September zijn ons wat dingen
opgevallen op de Buitenham, GWVV 1 met nieuw
e shirtjes, Theo van Niersen en Leo Jansen die
stopten met de barwerkzaamheden, Chiel le
Comte die vanuit SDOUC kwam en GWVV 1
komt versterken, de A-junioren die nu in het
tweede spelen en zich helemaal thuis voelen en
uit twee wedstrijden reeds 6 punten op zak
hebben. Allen werden genomineerd echter er kan
er maar één uitverkozen worden en dat was in de
maand september……

Op donderdagen na het werk ga ik met collega's
zaalvoetballen en de rest van de vrije avonden
en de zondag nemen onze twee paarden veel tijd
in beslag en ik vind het leuk om te doen om met
zulke dieren bezig te zijn . Ik ben nooit een
paarden mens geweest en vond het maar grote
gevaarlijke beesten en bleef er ver bij uit de buurt
maar nu ik er langszaam in gerold ben vind ik het
super om met ze bezig te zijn.

Vincent te Wiel die na veel jaren spelen in het
1-ste elftal, heeft besloten
om te stoppen met
voetballen voor het 1e elftal.
In dit artikel stelt de redactie aan Vincent een
aantal vragen, hoe hij het heeft ervaren als speler
van het 1-ste en of hij nog terugkeert als speler in
de lagere elftallen.
Hallo Vincent (of moeten we Vinni zeggen?),
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.
Hallo ik ben Vincent te Wiel ben in '73 geboren
en heb zo'n 30 jaar in Varsselder gewoond
en ben daarna na Ulft verhuisd waar ik met mijn
vriendin Kim woon.
Ik werk bij de gemeente Aalten waar ik vooral in
het groen van Dinxperlo ben te vinden.
Ik heb ongeveer 30 jaar bij Gwvv gevoetbald en
gun mijn spieren nu een beetje rust

.

30 jaren voetbal dat is niete niets, vanaf welke
leeftijd speelde je in het 1 elftal en tussen welke
corrifeën stond je op het veld destijds.
Ik ben rond mijn 17e onder leiding van Ton van
Gelderen bij het eerste gekomen.
Destijds was ik één van de jongste met spelers
als Theo Heutinck, Ferdie v.d.Pavert ,Henk ten
Brinke,Erwin slutter enz.
In welke tijd heb je het meest geleerd en welke
trainer is je het meest bijgebleven?
Ton is me het meeste bij gebleven dit zal ook wel
komen door dat hij mijn eerste trainer was, maar
ook zijn grapjes en humor vind ik geweldig.
Het meeste geleerd heb ik wel bij Theo Joling en
Lippi maar zo hebben alle trainers me wel dingen
bij gebracht .
Ruud Pastoors heeft ook mooie en
goeie trainings stof dus daar kan de selectie nu
ook nog veel van leren.
Wat is je hoogtepunt geweest in die tijd? En met
welke teleurstelling kon je moeilijk mee omgaan?
Ieder kampioenschap en elke promotie vond ik
geweldig.

Wat ons opviel was dat je er niet meer tussenliep
bij de eerste trainingen van het 1-ste. Wat heeft
je doen besluiten om zo plotseling of misschien
juist al wel lange tijd overwogen om te stoppen
op het hoogste niveau bij GWVV?
Ik heb er erg lang al mee rond gelopen om te
stoppen. Het was al jaren dat ik met veel pijntjes
te kampen had en ik vaak dinsdags met de
training weer een beetje normaal kon lopen.
Na voor mij persoonlijk een minder jaar heb ik de
knoop door gehakt en ben ik gestopt.
Zien we je nog terug bij GWVV bij de lagere
elftallen of misschien op de trainingen om je
conditie op peil te houden?
Op het moment denk ik nog niet zo snel vind de
tijd en lichaams rust nu nog best lekker en met
mijn conditie gaat het tot nu toe best goed en
mag nog niet klagen.

Boogbal nr. 1
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Verliezen vind ik niks dus als we het weer eens
niet gered hadden baalde ik flink dat heb ik zelfs
nu nog met een potje vriendschappelijk
zaalvoetbal.

Ik volg de prestaties zeker nog wel en hoop dat
er dit jaar een promotie of kampioenschap aanzit
te komen . Als ze het zo blijven doen zal dat ook
wel gebeuren .

Als speler kwam je altijd over als een
hardwerkende karakter voetbal met een goede
linkerpoot, hier lopen er niet zoveel van rond. Als
jij jezelf als voetballer moest omschrijven wat zou
je dan op papier zetten?

Je bent ook een tijdje jeugdtrainer/leider geweest
bij GWVV, wat zijn je ervaringen hiermee en wat
zou je de jeugd mee willen geven?

Over me zelf praten doe ik niet graag en doe ik
dus ook niet.
Paardrijden is wel een hele andere tak van sport,
kun je het actieve voetbal makkelijk van je
afzetten, niet alleeen sportief gezien maar ook
sociaal gezien, even na de wedstrijd lekker
‘lullen’ over voetbal en alle dingen van de dag?
Ik wist niet dat het zitten op een paard zoveel
zweet op doet wekken.
De spierpijn had ik ook niet verwacht door erop
te rijden want dat heb ik ook nog nooit bij
het auto rijden gehad...
Het voetballen heb ik nog niet gemist omdat ik
elke week nog in de zaal voetbal.
Heb je nooit de ambitie gehad om op een hoger
niveau te voetballen of was GWVV jou clubje?
Nou ik heb er best eens aangedacht, maar wist
zelf wel dat ik daar tekort voor kom. Ik heb me
altijd op mijn gemak gevoeld bij GWVV .
Dit niveau is voor mij prima geweest en het gaat
mij erom dat je plezier hebt in de wedstrijd en op
de training. Dat is voor mij altijd zo geweest.
Het voetbal mis je nog niet, maar volg je nog wel
prestaties van het 1e elftal?

Samen met Jacco heb ik de D en C een tijdje
getraind. Dit vond ik een hele ervaring. Ben zelf
immers ook als een jong broekkie begonnen.
Bijzonder om te zien hoe snel ze wat oppakken.
Ik vind altijd dat je er vol voor moet gaan, en met
werken kun je veel bereiken. Al staat er plezier in
hebben, voor mij op nummer 1.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied
wat zou dat dan voor jou zijn?
Nou ik heb geen wensen kwa voetbal want ik heb
er altijd plezier in gehad.
Heb mooie wedstrijden gevoetbald toen ik nog
jong was. Ook toen ik de dertig gepasserd was
heb ik nog tegen lucky Ajax en de Graafschap
gespeeld. Wat wil je nog meer?!?
Nee ik mag zeker niet klagen, en hoop dat
iedereen met zoveel plezier mag voetballen als ik
heb gedaan,..
Vincent bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek, we wensen je veel succes met het
paardrijden.
Ook, en we denken dat we namens alle GWVVleden kunnen spreken, bedankt voor je tomoloze
inzet in al die jaren voor GWVV 1.
En mocht je een keer het echte voetbalgras weer
eens willen ruiken dan ben je van harte welkom.

ER ZIJN BALLEN TE SPONSOREN VOOR HET SEIZOEN ‘09-’10
Ook dit seizoen word er wederom een
ballen sponsoring gehouden.
Voor de volgende thuis-wedstrijden van
GWVV 1 werden de ballen gesponsord
door:
13-9-2009 wedstrijd tegen Zeddam 1
Sponsor Arno en Manon

Wij bedanken alle balsponsoren

Boogbal nr. 1
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GWVV superelf
2009/2010
sponsored by

Ielfn competitie,
dit seizoen wederom een G. W. V. V. superdit jaar hebben wij evenals

vorig seizoen ‘’Grandcafé De Bank in
Doetinchem’’ bereid gevonden om als
hoofdsponsor voor onze super-elf competitie
op te treden.
De onderhandelingen met deze sponsor verliepen
zeer voorspoedig , zodat het contract voor 1
seizoen getekend kon worden. De
wedstrijdleiding van de super-elf is zeer blij met
deze financiële injectie. Nu kunnen we weer bij
elke uitgave van de Boogbal een leuke prijs
weggeven. Het is de bedoeling dat niet degene
die bovenaan staat elke keer de prijs in ontvangst
kan nemen, het is natuurlijk leuker dat iedereen
evenveel kans maakt op de hoofdprijs. De
wedstrijdleiding beslist elke maand in welke
categorie de prijs wordt weggegeven bv. - de
hoogste vrouwelijke deelneemster, het
bestuurslid dat het hoogst geklasseerd staat of
het jeugdlid dat het laagst geklasseerd staat enz.
Wedstrijdformulieren zijn te verkrijgen in de
kantine, maar in de Boogbal zit natuurlijk ook een
formulier. Deze formulieren kunnen ingevuld in
de Boogbal- copiebus gedeponeerd worden.. De
uitslagen van G.W.V.V. super-elf worden elke
keer gepubliceerd in de Boogbal. Bij het bepalen
van de eindwinnaar telt de deelnemer die het
hoogst aantal punten heeft behaald.

Jansen.
Verdeling van de punten;
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt
scoort levert dat 3 punten op.
- als een speler uit de middenlinie scoort levert
dat 4 punten op.
- als een speler uit de achterhoede scoort levert
dat 5 punten op.
- als een doelverdediger scoort levert dat 10
punten op.
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3
punten op.
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten
tegen krijgt levert dat 3 strafpunten op.
- als een verdediger in een team speelt dat meer
dan 4 doelpunten tegen krijgt levert
dat 2 strafpunten op.
- als een verdediger uit een team geen
doelpunten tegen krijgt levert dat 2 punten op.
- als een speler uit het veld gezonden wordt
levert dat 5 strafpunten op
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald
voor het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0.
Het aantal doelpunten dat door de 11 gekozen
spelers gescoord is in het doel van de tegenpartij
worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal
doelpunten dat de gekozen keeper heeft
doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is de uitslag van
het team dus 3-2. Als door een blessure van de
keeper deze niet in staat is mee te doen dan telt
het aantal tegendoel-punten van het elftal waarin
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag
de trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan
ontvangt hij 6 punten. Als hij op basis van deze
uitslag heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 2 punten
en als hij verloren heeft dan ontvangt hij geen
punten.
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De
competitie begint op zondag 1 november.
Per persoon mag er maar één formulier
ingevuld worden
en het moet uiterlijk 29 oktober binnen zijn.
Iedereen veel succes gewenst,
De wedstrijdleiding.

De Spelregels:
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal)
mogen 3 voetballers geselecteerd worden.
- Totaal zijn er 12 spelers, 1 speler is wissel.
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e
elftal, echter de keeper mag niet in één elftal
spelen van één der gekozen verdedigers.
- er is door de wedstrijdleiding een lijst
samengesteld met keepers, verdedigers,
middenvelders en aanvallers uit verschillende
teams. De wedstrijdleiding bepaald wie in welke
categorie thuis hoort.
- de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te
verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te
hebben. (3 verdedigers, 4 middenvelders en 3
aanvallers).
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam
bedenken.
- iedereen kan zich als deelnemer in laten
schrijven en deelname is gratis.
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is
voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf
wedstrijdleiding.
- de wedstrijdleiding is in handen van Marco
Boogbal nr. 1
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Keepers:

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Danny Karsten
Marcel v/d Pavert
(Lzn) / Nick Pruyn
Theo van Wessel /
Jeroen Verbeek
Frank Heutinck
Verdedigers:
Jurgen Schut
Sven Maatman
Jacco te Kaat
Dave ter Voert
Martin Bolk
Werner Wellink
Paul Wijsman
Ferenc Schepers
Roel Jansen
Koen Soonties
Edo Beskers
Maik te Kaat
Frank v/d Pavert
Clemens Wissing
Erwin Zimmerman
Willy Zweers
Hans Bruins
Tonny Slutter
Karel Arentz
Rob v/d Pavert
Marcel v/d Pavert (Mzn)
Theo te Kaat
Harm te Kaat
Middenvelders:
Jeroen Aalders
Chiel Le Comte
Chiel Terhorst
Paul Geelen
Maik Jansen
Pascal Sloot
Marcus Schwartz
Jos Ketelaar
Rick Hendrixen
Stijn Marcus
Jorick Messing
Bart Zweers
Tim Heutinck
Dennis Boerboom
Rick Heinen
Daan Kroesen
Erik Ketelaar
Ronny Overbeek
Andrès Moreno
Theo Heutinck
Jules v/d Pavert
Gert Martens
Rien Klompenhouwer
Aanvallers:
Sebastiaan Flipse
Jasper Engelen
Tim Jansen
Sjal v/d Pavert
Johnny Brus
Tom Wanders
Danny van Wessel
Ino Zweers
Jimmy Moreno
Niek v/d Pavert
Marco Menke
Ton Scholten
Marc Welling
Jordy Steverink
Ferdie v/d Pavert
Wies Kummeling
Frank v/d Schuur
Han v/d Pavert
Walter Hendrixen

1e
2e

G.W.V.V. super-elf deelnameformulier

3e
4e
1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e

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

Spelersnaam

Elftal

......................

......

..............

......................

......

..............

......................

......

..............

......................

......

..............

......................

......

..............

......................

......

..............

......................

......

..............

......................

......

..............

......................

......

..............

......................

......

..............

......................

......

......................

......

(keeper)

..............
(verdedigers)

(middenvelders)

(aanvallers)

(wisselspeler)

..............

Sponsored by “Grandcafé De Bank”

1

Uiterste inleverdatum 29 oktober bij Marco Jansen of in de bus

De Boogbalplanner
Seizoen 2009-2010
copie binnen:
13 oktober
10 november
8 december
16 februari 2010
16 maart
13 april
18 mei
Boogbal nr. 1
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komt uit op:
22 oktober
19 november
17 december
25 februari 2010
25 maart
22 april
27 mei
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GWVV 4 op de
goede weg
D

e zomer is voorbij, de accu is weer
bijgeladen en iedereen heeft kunnen genieten
van de best aardige zomer.
Maar voordat het zover was hadden wij ons
jaarlijkse afsluitingsfeest van het seizoen. Dit
afsluitingsfeest werd op 13 juni gecombineerd
met het Business Club Fussball-Turnier in Kleve.
Om kwart voor twaalf moesten we ons verzamelen bij het publicatiebord voor vertrek per
huifkar naar Kleve. Alvorens definitief te
vertrekken werd er bij De Zon aangegaan waar
William koffie en broodjes klaar had staan om
mee te nemen de huifkar op. Via een toeristische
route arriveerden we om half twee bovenop de
berg in de Volksbank-Arena in Kleve. De
meesten gingen direct naar de koffiebar waar
vorig seizoen ein schönes mädchen ver voor
overgebogen de koffie stond in te schenken. Met
alle gevolgen van dien. Echter ze kwamen van
een koude kermis thuis, het meisje bleek
inmiddels 40 jaar ouder en lang niet meer zo
strak als het jaar ervoor.
We werden ontvangen als een club die de
Champions League had gewonnen, we kregen
zelfs security voor de deur te staan die er op
toezag dat er geen ongewilde gasten de
kleedkamer zou betreden. De barbeque was
inmiddels ontstoken en de tap aangesloten zodat
de bratwurst en de speklappen alvast konden
opwarmen. Maar voordat het zover was stond
ons nog eerst een viertal wedstrijden te spelen.
We speelden o.a. tegen andere businessclubs uit
Duitsland en Nederland. Waarbij we wisselende
resultaten haalden. We haalden de finale net niet
en waren hierin zo teleurgesteld dat we daarna
meteen de bar opzochten. Ook werden we na de
wedstrijden in de gelegenheid gesteld om te
gaan Netwerken.

Netzwerken ist mehr als der
Bal gegen das Netz werken
omgeven vesting. Het is met een veerpontje te
bereiken vanuit het gehucht Düffelward. Over
land is het alleen te bereiken via de
Altrheinbrücke vanuit het oude stadje
Griethausen, dat eveneens tot de gemeente
Kleef behoort. Voor meer informatie zie http://
nl.wikipedia.org/wiki/Schenkenschanz. Zeker met
de fiets vanaf Varsselder-Veldhunten een
toeristische aanrader.
Natuurlijk konden we niet voorbij gaan aan de
enigste kroeg die het dorp rijk is. Een gezellige
bruine kroeg waar we ons snel thuis voelden.
Om half tien hadden we onze dorst voldoende
gelest en vervolgden wij onze terugreis en
werden de nog overgebleven broodjes verdeeld.
Thuis aangekomen natuurlijk nog even bij William
aangegaan om het geheel gezellig af te sluiten.
We bedankten de schoonvader van Rick Schut
voor het veilig thuisbrengen.
Een mooie dag om op terug te kijken.
Enkele GWVV 4 weetjes
- Op 19 juni moest Rob v/d Pavert een
kijkoperatie ondergaan vanwege zijn pijnlijke knie
die hij opliep op het kluitenveld in Stokkum. Hij
kreeg te horen dat hij voetbal voorlopig uit z’n
hoofd moest zetten. Een deceptie op dat
moment. Maar gelukkig zien we Rob alweer
rondjes lopen, dus wie weet zit er nog een
vervolg in. Rob sterkte!
- Op 18 juli werden wij uitgenodigd door Wim
Pruyn bij Scholtenhof die op die dag 50 jaar was
geworden. Een verjaardagsfeest dat tevens een
afscheidsfesstje was, want Wim had aangegeven
te stoppen met voetbal. Gelukkig blijft hij wel
behouden in het verenigingsscheidsrechterkorps
zodat hij zo af en toe ‘s zondags toch met ons de
wei in kan. Wim Proficiat en bedankt voor je inzet
bij GWVV 4.
- Na twee maanden van rust werd op 13
augustus de eerste training gegeven. En wie
staat er op het veld, de lijnen uit te zetten. Juist,
Ton van Gelder. Op z’n eigen manier leidt hij de
trainingen bij de lagere elftallen.
- Op 23 augustus behaalden wij in Etten op het
jaarlijkse veteranentoernooi een verdienstelijke
2e plaats. Tegen Gendringen werd in de finale in
de laatste minuut verloren met 2-1.

Om half zeven stond de huifkar weer voor de
deur en genoten we van een stralende avondzon
van de terugreis. Op de terugreis werden we nog
verrast door een bezoek aan Schenkenschanz.
Schenkenschanz is een kerkdorp in de Duitse
gemeente Kleef in de deelstaat Noord-RijnlandWestfalen met ongeveer 120 inwoners. Er was er
die dag net één overleden dus 119.
Schenkenschanz ligt direct aan de zuidzijde van
de rivier de Rijn op ongeveer 5 kilometer van het
centrum van Kleef aan de samenvloeiing van de
Rijn met Griethausener Altrhein.
Schenkenschanz is een oude door water

- De 1e bekerwedstrijd werd verloren (1-4) tegen
Terborg 3. De 1e helft speelden we niet
onverdienstelijk in de tweede helft konden we de
jonge jongens niet meer bijbenen.
- Ronny Overbeek heeft onze gelederen
inmiddels versterkt, na rijp beraad besloot hij toch
de kicks maar weer aangetrokken. Ronny veel
voetbalplezier.
- Afgeschreven bij GWVV 2, maar zeker niet voor
GWVV 4, Andres Moreno-Ruiz (kost een paar
centen moar dan he’y ook wat!). Een welkome
aanvulling die onder ‘speciale’ voorwaarden
speelt voor ons team. In het zwembad achter z’n
huis heeft hij de hele zomer kunnen werken aan
z’n conditie en dat heeft inmiddels het juiste peil
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bereikt om bij GWVV 4 mee te doen. Andres veel
speelplezier en succes gewenst.
-Op 6 September werd Theo Heutinck 50 jaar.
Hiervoor werden we op 5 September uitgenodigd
bij Grandcafé de Zon. Van te voren werd er een
Abraham bij Theo in de tuin gezet, waarbij de
witte snor natuurlijk niet ontbrak. Theo Proficiat!
- Op 13 September stond de 1e competitiewedstrijd op het programma tegen Ulftse Boys.
Er werd een mooie pot voetbal op de grasmat
gelegd door beide teams met veel riante kansen.
We vonden elkaar makkelijk en hierdoor ontstond
een snelle barcirculatie wat het aanzien waard
was. Wat minder was in die wedstrijd, dat we ons
lieten provoceren door de scheidsrechter.
Hierdoor speelden we op het laatst maar met 9
man. Een verdienstelijke 4-4, maar met een
beetje meer eigen discipline hadden we de
wedstrijd kunnen winnen. De jongens die het

betreft werk hier aan.
- Op 21 September de 2e wedstrijd tegen
SDOUC 7. In deze wedstrijd konden we geen
gebruik maken van onze Abraham Theo omdat
hij last had van de rug, een aderlating voor ons
team. Maar gelukkig hebben we met Andres en
Gert op het middenveld voldoende voetbal
binnen ons team. In de 2e helft trokken we de
wedstrijd naar ons toe en wonnen we verdiend
met 3-1.
Al met al zijn we op de goede weg. De trainingen
worden goed bezocht, ook na de wedstrijden.
Hebben tot nu toe weinig blessures (kan
trouwens ook op die leeftijd zo maar weer anders
zijn) en er worden goede resultaten neergezet.
Een tevreden leider

Boogbal nr. 1
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Dat kump in de Boogbal

• Wij feliciteren:

COMPETITIE JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.

- De wittebroodsweken zijn inmiddels ruim
verstreken, maar we willen toch Jeroen en
Bianca Aalders feliciteren met hun gesloten
huwelijk.
- Theo en Lucia Heutinck met hun 25-jarig
huwelijk.
- Wim Pruyn en Theo Heutinck met het bereiken
van hun 50-jarige leeftijd.

18-8-2009 GWVV 1 (beker)
25-8-2009
Meddo SC 1
27-8-2009
KSH 2
30-8-2009
GWVV 4
30-8-2009
Vosseveld 1

• We heten de nieuwe leden bij GWVV van

harte welkom. We wensen jullie een sportieve
en gezellige tijd toe bij GWVV.

4-9-2009
6-9-2009
6-9-2009
6-9-2009
7-9-2009
9-9-2009

• De voorzitter en Mister GWVV zijn beiden
•

50
jaar geworden, we kunnen echter nog lang
niet zeggen dat GWVV vergrijst. Wim is nog zo
zwart als een parel en Theo nog zo blond als
een Viking.
Aan het begin van het seizoen zou je denken
dat iedereen weer honger naar de bal heeft.
Echter dit bleek in de voorbereiding naar het
seizoen toe niet altijd zo te zijn.
- Jeroen Aalders had ‘s nachts zo’n trek dat hij
uit bed kwam en de koelkast opzocht. Echter
bij het openen van de koelkastdeur viel er een
fles wijn (van de vorige avond?) uit, met het
gevolg dat deze op z’n voet terecht kwam en
dit hem een forse snee opleverde. De
volgende dag moest hij helaas op het toernooi
in Anholt verstek laten gaan.
- Ton Scholten op de 1e training twee dingen
vergat, de sleutels van de kantine en z’n
kunstgebit. Dat was moeilijk happen
- Op de training van de selectie enkele jonge
spelers het zo zwaar te verduren hadden dat
ze het avondeten niet meer binnen konden
houden. Het is lang geleden dat er spelers
over de railing hingen. Was dat niet in de tijd
van ene heer Versleyen??
- Walter Hendrixen op de bank zit zonder
voetbalkleren. Vraagt een ander: “Walter doe
jij niet mee?” waarop Walter zich over zijn
bolle buik aait en zegt: “Nee, voorlopig niet
want ik krijg een kind”

• Misbruik maken van de situatie doen we

allemaal wel een keer, maar in de wedstrijd
maakte een van de Pavert het wel bont. Na
diverse waarschuwingen, was de scheidsrechter het zat, hij trok geel. Op de vraag van
de scheids wat zijn naam was, antwoordde die
ene van de Pavert, van de Pavert. Hier nam
de scheids geen genoegen mee want er
stonden vijf van de Paverts op het
wedstrijdformulier. Uiteindelijk bracht een
andere v.d. Pavert redding in de nood en
vertelde dat zijn voornaam … was. De ene v.d.
Pavert bespaarde de andere v.d. Pavert rood.

11-9-2009
12-9-2009
12-9-2009
12-9-2009
12-9-2009
13-9-2009
13-9-2009
13-9-2009
13-9-2009
16-9-2009

Wolfersveen 1
5 5
GWVV 1 (beker) 1 3
GWVV 2 (beker) 1 0
Terborg 3 (beker) 1 4
GWVV 1 (beker) 8 4
LZVV/SportinnLochem DA1 1 10
GWVV DA1
GWVV 2
Etten 2
1 1
Bredevoort 5
GWVV 4 (beker) 10 0
Den Dam 1
GWVV 1
1 5
Steenderen DA1
GWVV DA1
5 3
MEC D1
GWVV D1
1 4
LZVV/SportinnLochem DA1
GWVV DA1
15 0
VVG '25 E5
GWVV E1G
6 0
GWVV F1G
Silvolde F3
6 1
GWVV E2
Grolse Boys E2 8 2
KSH B1D
GWVV B1D
4 3
Den Dam 3
GWVV 3
3 1
Ulftse Boys 5
GWVV 4
4 4
GWVV 2
Ulftse Boys 3
4 3
GWVV 1
Zeddam 1
1 0
AZSV E16M
GWVV E2
0 13

18-9-2009
19-9-2009
19-9-2009
19-9-2009
19-9-2009
20-9-2009
20-9-2009

GWVV DA1
DZSV D2D
Etten F2
GWVV E1G
KSV B1
AD '69 3
GWVV 3

Paasberg De DA1
GWVV D1
GWVV F1G
FC Trias E5
GWVV B1D
GWVV 2
SVGG 3

5
0
2
2
2
2
0

3
10
0
5
1
3
7

20-9-2009
20-9-2009

GWVV 4
Westendorp 1

SDOUC 7
GWVV 1

3
0

1
3

•Op donderdagavond oefent het mannenkoor

Boogbal nr. 1

altijd in de kerk. Wat schetst onze verbazing
staat er een smartlappenkoor te zingen langs
het veld bij de training van de selectie. Onder de
bezielende leiding van Jos van Toor. Met als
vocalisten Henk Masselink, Toon Scholten, Jan
Mulder en Ronny Overbeek. Nummers uit het
duitse repertoire werden zo uit de mouw
geschud. Of de jongens van de selectie dit
konden waarderen is niet bekend, ze gingen er
wel harder van lopen. Tegen de heren van het
mannenkoor willen we zeggen ‘aanstormend
talent’ komt eraan als ze zover zijn sturen we ze
wel een paar meter verderop.
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Jeugdnieuws
De bal rolt
De competitie is al enkele weken bezig, de eerste
overwinningen zijn binnen, de eerste nederlagen ook. We
hebben dit seizoen 5 teams in competitie.
De B - junioren, D - pupillen (elftal), 2 E – pupillen en de F –
pupillen.
Daarnaast is er toch al een enthousiaste, jonge kleutergroep
gestart. We hebben afscheid genomen van diverse kaderleden,
maar gelukkig konden we ook nieuwe begroeten. We wensen
allen een fijn seizoen toe.

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:
Ferdie van de Pavert
Peter Roes
Marcel van de Pavert
Andres Moreno-Ruiz
Simone Bussink
Clemens Wissing
Tim Jansen
Ellen Rots
Carlo Molenaar
Sven te Kaat
Nico Immink
Chiel Terhorst
Peter Berendsen
Pascal Bolk
Wim Klompenhouwer
Maikel Wolters
Hans Bruins
Mike Frazer
Clubhuis:
Kitty Berndsen
Bennie Mulder
Peter Roes
Kristel Aalders
Ferenc Schepers

tel. 684915
tel. 632025
tel. 686163
tel. 631229
tel. 632239
tel. 640815
tel. 630487
tel. 685775
tel. 684952
tel. 683844
tel. 640168
tel. 681271
tel. 685656
tel. 632128
tel. 683756
tel. 642056
tel. 632247
tel. 631810

Vervoer
Marcel van de Pavert heeft gezorgd voor een schema tot aan de
winterstop.
Natuurlijk kan er altijd nog wat veranderen in ’t programma. In ’t
clubhuis kun je ’t programma en ’t vervoersschema ook vinden.
We hopen dat we, wat betreft het vervoer, ook kunnen zeggen
dat het goed geregeld is. Verder ligt het natuurlijk aan de ouders.
Shirts

Het was even wat passen en meten, maar we spelen allemaal weer in
’t geel. Bij de D – pupillen bleek dat de gereserveerde shirts toch niet
was wat we van te voren hadden ingeschat. Enkele nummers
ontbraken en bij sommige shirts was de bedrukking dermate slecht
dat ’t geen reclame meer was voor de sponsor. Voor dit team komt
dan ook een nieuw shirt. De pupillen spelen met ‘’Zalencentrum De
Zon’’ en de B – junioren met ‘’Welkoop’’ op de borstkas. Hierbij willen
we alle spelers / ouders oproepen zuinig om te gaan met de
wedstrijdshirts.

Boogbal - copy

Zoals elk jaar hierbij ook weer een oproep tot copy (tekst, foto’s,
tekeningen) vanuit de teams. Misschien, leiders, is het mogelijk om
een schema te maken, zodat er meer en regelmatiger copy binnen
komt.

Clubhuis

tel. 632260
tel. 631625
tel. 632025
tel. 632727
tel. 640067

We mogen trots zijn op alle mensen die zich inzetten voor de jeugd.
Trainers,
leiders, bestuursleden, clubhuis – uitbaters. Bij de E bv. was
een 2e training nog niet ingevuld. Eigen initiatief hierin heeft geleid tot
een extra training (zo mogelijk) voor deze teams.
Heren trainers, heb wel bijtijds overleg met elkaar over ’t gebruik van
de zaal, wanneer weersomstandigheden buiten trainen niet toelaten.
Op dit moment zijn er namelijk enkele trainingen op hetzelfde tijdstip
gepland. Een oproep in deze Boogbal voor mensen die af en toe
willen helpen op de zaterdag achter de bar is echt nodig. Uitbreiding
van het huidige ‘’barteam’’ is echt noodzakelijk. Neem even contact op
met Peter Roes (tel. 632025).

Laat je gerust horen

Heb je ideeën, opmerkingen, aanmeldingen laat dat het jeugdbestuur
weten. Dat kan zijn m.b.t. voetbalactiviteiten, sport – trainingsmaterialen, accommodatie, Boogbal of andere activiteiten. Zo mogen
we blij zijn met een mooi Panna – veldje. Complimenten aan allen die
ervoor gezorgd hebben, dat dit veldje onze accommodatie verfraaid.

Het jeugdbestuur

Boogbal nr. 1
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Keepersdag in
Veldhoek

Programma G.W.V.V.
(onder voorbehoud)

25-9-2009
26-9-2009
26-9-2009
26-9-2009
26-9-2009
26-9-2009
27-9-2009
27-9-2009
27-9-2009
27-9-2009

19:30
8:45
10:00
10:00
11:00
14:30
9:30
10:00
10:30
14:30

Grol DA1
AZSV E10
GWVV F1G
GWVV E2
GWVV D1
GWVV B1D
Stokkum 4
GWVV 2
Wolfersveen 3
GWVV 1

GWVV DA1
GWVV E1G
VVG '25 F6
VVG '25 E8
Silvolde D3
Ulftse Boys B1
GWVV 3
WVC 5
GWVV 4
Stokkum 1

2-10-2009
3-10-2009
3-10-2009
3-10-2009
3-10-2009
3-10-2009
4-10-2009
4-10-2009
4-10-2009
10-10-2009
10-10-2009
10-10-2009
10-10-2009
11-10-2009
11-10-2009
11-10-2009

21:00
8:30
9:00
10:15
11:15
12:45
10:00
10:00
14:30
10:00
10:00
11:00
14:30
9:15
9:30
14:30

GWVV DA1
AZSV D4
Terborg E3G
Longa '30 E9
FC Trias F13M
WVC B2
GWVV 2
GWVV 3
GWVV 1
GWVV F1G
GWVV E2
GWVV D1
GWVV B1D
FC Trias 9
Winterswijk 5
Aerdt 1

Steenderen
DA1
GWVV D1
GWVV E2
GWVV E1G
GWVV F1G
GWVV B1D
Silvolde 3
Zelhem 6
NVC 1
NVC F1
Silvolde E3
Longa '30 D4
Longa '30 B3
GWVV 4
GWVV 2
GWVV 1

16-10-2009
17-10-2009
17-10-2009
17-10-2009
17-10-2009

19:00
10:00
10:00
10:00
10:45

GWVV DA1
GWVV F1G
GWVV E2
DZSV E3
Westendorp D1

Steenderen
DA2
Varsseveld F7
Varsseveld E4
GWVV E1G
GWVV D1

Ajax B B1GD

GWVV B1D

18-10-2009 10:00

GWVV 2

Varsseveld 4

18-10-2009 10:00

Dinxperlo 5

GWVV 4

18-10-2009 11:30

Pax 7

GWVV 3

O

p zondag 30
augustus mocht ik
naar Veldhoek om
daar te trainen bij de
Gelderse
Keepersschool
omdat GWVV mij
daar voor had
opgegeven.
Het was een hele
leuke ochtend waarbij
ik heel veel gedaan
heb zoals goed duiken,
leren insnijden en
voetenwerk. Er waren
25 kinderen en heel
veel trainers zodat we
in kleine groepjes
konden oefenen. Ook waren er een paar scouts
van de Graafschap. Na de tijd was ik wel heel
moe maar het was super gaaf. Ook werd ons
verteld dat er 3 kinderen gescout zouden worden
door de Graafschap om een vervolgcursus te
gaan doen.
Deze week kreeg ik een telefoontje dat ik bij die 3
zit en dat ik zondag 6 september al moest
komen. Ik was echt super blij. Ik heb daar een
tas met spullen gekregen zoals een trainingspak,
keeperkleding en handschoenen, ook krijg ik
iedere week huiswerk zoals opdrukken en
touwtjespringen. Van die 3 kinderen gaat er weer
eentje door, ik hoop natuurlijk dat ik dat ben. Ik
ga heel goed mijn best doen en dan zien we wel.
Ik hoop in ieder geval dat ik daar heel veel zal
leren zodat ik bij de E1 goed kan keepen en we
ook veel gaan winnen.
Groetjes Bas van Ringelenstijn

17-10-2009 14:30

18-10-2009 14:30
GWVV 1
26-10-2009 Beker/inhaalwedstrijden
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
Oktober:
3 Oud papier ophalen
November
7 oud papier ophalen
11 Lampionenoptocht
22 Sinterklaasintocht

Nieuws vanuit
Vereniging
Dorpsbelangen
Varsselder – Veldhunten (VDVV)

Pannaveld
Zoals al eerder gemeld hebben wij dankzij
sponsoring van Wonion als dorp nu de
beschikking over een pannaveld. Tijdens de
zomer is deze geplaatst door vrijwilligers op het
voetbalveld. Tevens hebben wij als VDVV er een
picknicktafel bij geplaatst om publiek een
zitplaats te geven.
Als bestuur willen we de vrijwilligers bedanken
voor een hun inzet. Wij, hopen dat het pannaveld
op de juiste wijze gebruikt word en bijdraagt aan
de leefbaarheid van ons dorp.
Dorpswebsite
Een eerste vergadering hebben wij ondertussen
gehad met gebruikers. Als VDVV hebben wij
hierin een coördinerende rol. VDVV is de partij
die het contract is aangegaan met het externe

bureau. De komende tijd zal gebruikt worden om
de website vorm te geven en inhoudelijk te
vullen.
Op het moment dat de website de lucht in gaat,
zult u dat natuurlijk van ons vernemen.
Woningbouw
Tijdens de ledenvergadering van juni is er besloten dat VDVV op korte termijn een woningbouwenquête zou uitvoeren, om te kijken of de
behoefte aan woningbouw verder is te concretiseren. Deze enquête hebben we uitgevoerd in
de (vakantie)maanden juli en augustus. Op korte
termijn zullen we als bestuur van VDVV contact
zoeken met de gemeente hoe we de uitkomsten
van de enquête kunnen gebruiken bij de
woningbouwplannen in ons dorp.
Speciale aandacht zullen we hierbij vragen voor
de positie van “starters”. Bij de gemeente zullen
we voor deze groep ook de mogelijkheid van
“particulier collectief opdrachtgeverschap”
aandragen. Bouwen volgens dit principe maakt
bouwen goedkoper. O.a. in Braamt is volgens dit
principe gebouwd. Als de gemeente hier in mee
wil gaan en er vanuit het dorp / starters interesse
is, zullen we inhoudelijk hier zeker op terug
komen. Interesse? Meld je vrijblijvend bij de
voorzitter van VDVV.
Buitenschoolse opvang (BSO)
Vanuit VDVV hebben we het initiatief genomen
om te kijken of B.S.O in ons dorp is te realiseren.
We kijken hierbij naar het nieuw te bouwen
Gemeenschapshuis. Op dit moment zijn we in
gesprek met Juut & Co om te kijken wat er
mogelijk is. Bij deze gesprekken is ook
voetbalvereniging GWVV betrokken. Dit om
eventueel al eerder te kunnen starten. De eerste
gesprekken zijn erg positief. Uitgangspunten in
deze gesprekken zijn:
BSO in het dorp,(sportcomplex).
Vast en flexibele opvang moet ook mogelijk zijn,
Bij belangstelling zo snel mogelijk starten.
Bovenstaande valt of staat natuurlijk bij belangstelling van ouders. Wij als bestuur van VDVV
zijn dan ook erg benieuwd of u dit initiatief omarmt. Wilt u nu al uw belangstelling laten blijken.
Bel of mail even.
Informatieboekje.
Het informatieboekje is zoals al eerder gemeld,
gemaakt voor nieuwe inwoners van Varsselder –
Veldhunten. Hebt u een nieuwe “buur” laat het
ons weten, of kom voor de nieuwe buur een
boekje halen. Alleen via deze werkwijze komt de
achterliggende gedachte van het tot stand komen
van het informatieboekje tot leven.
Namens bestuur VDVV,
Wim Klompenhouwer, voorzitter.
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Gezocht
sponsoren
voor Dorpswebsite
Varsselder – Veldhunten

Carnavalsvereniging
De Zinkput.
W
e zijn op zoek naar een kerstboom die
wij in december weer bij de kerk willen
plaatsen. Wie kan ons helpen aan een mooi
exemplaar van circa 7 meter?

O

p de dorpswebsite die momenteel
ontwikkeld wordt hebben we plek voor logo’s
van sponsoren.
We willen lokale bedrijven als eerste de kans
geven om deze plek in te vullen De kosten voor
het plaatsen van uw logo bedraagt slechts € 60
op jaarbasis. Hebt u belangstelling om dit
initiatief te ondersteunen en / of daarnaast aan
uw naamsbekendheid te werken, neem dan op
korte termijn contact op met ondergetekende.
Namens bestuur VDVV,
Wim Klompenhouwer, voorzitter,
Tel.0315-683756
wimklompenhouwer@hetnet.nl

T
ot nu toe werd de ‘Zinkputter van het jaar’
altijd gekozen door de leden van onze

vereniging maar wij willen vanaf nu iedereen
een kans geven om iemand te nomineren.
Kent u een persoon die veel vrijwilligerswerk
doet, zich bijzonder inzet voor het dorp of een
vereniging, een aparte hobby heeft waar mensen
plezier van ondervinden of baat bij hebben? Laat
het ons weten! Het mag natuurlijk ook een groep
zijn.

Secretariaat:
Frank Rots
0315-685775
frankenellenrots@msn.com

“ Doar hoef ie niet hen te goan , want die
hebt de gordienen nog dicht”: dit citaat uit
ons vorige toneelstuk: “Dat oaverleef ik niet
Rieks”is een mooi begin van een stukje
over de activiteiten van de toneel vereniging
in de zomer maanden.
Net zo als bij het voetballen de activiteiten op
de velden stilliggen en er bij de Harmonie geen
oefenavonden zijn , zo zijn er bij ons weinig
activiteiten.
Ik zeg bewust weinig , want ze zijn er wel.
In de periode tussen de uitvoering en het
begin van de zomer vakantie wordt gebruikt om
een stuk te zoeken voor het volgend seizoen.
Eerst wordt er gekeken wie er volgend jaar mee
wil doen. Want niet elk lid kan elk jaar een rol
op zich nemen . Denk bijvoorbeeld aan studie
werk of in sommige gevallen een
zwangerschap.
Vervolgens moet er een stuk gevonden worden
die enerzijds past bij ons als vereniging , maar
anderzijds ook past bij het publiek .
Met het uitzoeken is een zogenaamde
leescommissie druk mee. Via een website van
de toneelboekjes uitgeverij worden er een
aantal gekozen en deze worden door alle leden
van de commissie gelezen en beoordeeld.
Daarna komt de leescommissie bijelkaar om
hier over te discuseren. Dit jaar kan ik melden
dat het lastig was om een juist stuk te kiezen
en moest er een tweede ronde komen.
Maar we zijn eruit.

Daarna volgt de eerste leesavond.
Op die avond worden de rollen verdeeld. Een
enigszins spannende avond omdat het wel of niet
krijgen van een rol de bezigheden van die
persoon op maandag avond voor de komende 9
maanden bepaald. En dan maar lezen, lezen , en
nog eens lezen. Op je slaapkamer of inde auto
de tekst hardop lezen om te horen of de tekst
zoals het geschreven ook klinkt uit jouw mond.
Op deze manier begint een stuk tekst vorm te
krijgen…. En welke vorm kun je zien op dat
laatste weekend in maart 2010.
Ook wij zijn op zoek naar nieuwe leden.
Ben je past komen wonen in Varsselder of directe
omgeving. Je wilt er “tussen“ komen maar jou
interesses liggen meer op het creatieve vlak en
wellicht wat minder op het sportieve of muzikale
vlak……….
Geven kampioenschappen in de vierde klasse
voetbal of het winnen van marathon of triatlon
jou geen uitdagend gevoel meer……..
En ben je nu geen vrijwilliger meer bij
Huntenpop……….
Dan is het lidmaatschap van de plaatselijke
toneel vereniging “KOM ES KIEKEN “ wellicht
een uitdaging. En als we jou interesse gewekt
hebben dan “Kom es kieken” . Bel dan vooraf
even met onze Tine ( 0315-681565).
John Fischer.
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NIEUWS van
Fidessa Welzijn
Stand van zaken
gemeenschapshuis
“Varsselder-Veldhunten”

A
l enige tijd wordt met plaatselijke
verenigingen uit Varsselder-Veldhunten

1. Kaarten Dag van de Ouderen 2009
Het comité Dag van de Ouderen organiseert de
Dag van de Ouderen 2009 op zaterdag 3 oktober
a.s. vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur in
Breedenbroek bij zaal Koenders.
De kaartverkoop is gestart en kost slechts € 7,50
WEES ERBIJ WANT VOL IS VOL voor deze
mooie dag met informatie, ontmoeting, muziek en
ontspanning.
U kunt nog tot 25 september kaarten kopen bij
Fidessa Welzijn Ulft ( 695920).

gesproken om te komen tot realisering van
een gemeen-schapshuis. Via een memo
wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de
stand van zaken. Daarin wordt aangegeven,
dat, op basis van een programma van eisen
(PvE), met de toekomstige (hoofd-)gebruikers
gewerkt wordt aan de realisering van een
gemeenschapshuis door de bestaande
bebouwing op sportcomplex “De Buitenham”
aan te passen en met ruim 600 m2 uit te
breiden. Aan de hand van een architectonische
schetsontwerp is een hoofdlijnenbegroting
opgesteld. Met toekomstige gebruikers
(verenigingen) zijn afspraken gemaakt over
hun bijdrage die zij willen leveren aan de
doelstellingen van het te realiseren
gemeenschapshuis. De voorlopige plannen
moeten nu nog worden uitgewerkt in een
definitief ontwerp. Verder moeten ook
organisatorisch verschillende zaken worden
voorbereid.

2.Cursus en activiteiten aanbod
Najaar 2009 Fidessa Welzijn.
In het najaar 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!!!! of kijk op onze
website.
Sommige activiteiten starten volgende week,
dus wees er snel bij.
Opgave bij de receptie van Fidessa Welzijn
Locatie ’t Klooster
F.B. Deurvorststraat 43 7071 BG Ulft
telefoonnummer 0315- 695920
www.fidessawelzijn.nl
e-mailadres: info@fidessawelzijn.nl
openingstijden receptie: 08.30 – 16.30 uur.

aardappelen, uitgebakken spek, zuurkoolschotel,
jachtschotel met appeltjes, griesmeel met
bessensap, watergruwel en koffie.
Aanmelding voor 21 oktober bij de receptie van
Fidessa Welzijn, F.B. Deurvorststraat 43 Ulft
telefoon 695920 of plaatselijk in het
wijkrestaurant.
U komt toch ook lekker eten, doen!!!!!!!!

Fidessa Welzijn Locatie ’t Klooster Ulft
30 september
3 oktober
6 oktober
7 oktober
8 oktober
14 oktober
keuken
15 oktober
26 oktober
beveiligen
27 oktober
27 oktober
Etten
29 oktober

Start kinderyoga
Dag van de Ouderen
(Breedenbroek)
Start mandala tekenen
Start meditatie cursus
Start workshop 2 excel
Start thema koken Spaanse

Daarnaast is er een groot aanbod aan
dienstverlenende producten als :
maaltijdservice, oppasservice, Meer
beweging voor Ouderen activiteiten,
vrijwilligerswerk, huiskamer,
ontmoetingsbijeenkomsten, samen koken
met je eigen groep, hulp bij invullen
belastingspapieren, hulp en adviesdienst,
creativiteitsmiddag senioren, bloemschikken
op locatie, jeugdbijeenkomsten,
kinderactiviteiten, huisbezoeken senioren,
buurtbemiddeling.

Start workshop 3 maken van
internet pagina’s
Start workshop 4 computer
Start Koken voor mannen
Achterhoeksbuffet wijkrestaurant
Start mini wijncursus 3

3. Achterhoeksbuffet 27-28-29 oktober in de
wijkrestaurants.
Op dinsdag 27 oktober in wijkrestaurant Etten
gevestigd in het pand “St.Lidwina” te Etten.
Woensdag 28 oktober bij Café “De Kievit” in
Megchelen.
Op donderdag 29 oktober in wijkrestaurant “t
Klooster” te Ulft.
Aanvang : 13. 00 uur (alleen in Ulft aanvang
14.00) en kost € 12,50 p.p.
Het buffet is als volgt samengesteld:
Welkomstdrankje, bruine bonen met
karnemelkssaus, andijvie salade, gekookte

Op verzoek wordt u een folder opgestuurd.
Met vriendelijke groet
Alex Miltenburg
Fidessa Welzijn.
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Weet je nog van toen?

5

december heeft behalve Sinterklaas nog een andere betekenis voor ons dorp. Op de datum
werd in 1865 een vergunning afgegeven aan plaatsgenoot J. Nieuwenhuis voor het bouwen van
een windmolen. Deze werd op 30 augustus 1866 in bedrijf gesteld en er werd nog een meelhandel en
bakkerij aan toegevoegd. Nieuwenhuis exploiteerde dit bedrijf tot 25 november 1981, toen het werd
verkocht aan een andere inwoner J. Hoegen. Op 3 september 1892 nam H. Lukassen uit Wehl de
molen, woon- en winkelhuis, café en de aangrenzende grond over voor de som van ƒ. 5.900,00. Hij
vestigde zich in dit bedrijf en begon tevens als boer met 4 ha. grond, 2 melkkoeien en een paard. In de
volksmond werd hij Drikes van de Mulder genoemd. Hij had het vermogen om iets gemoedelijks op te
bouwen in overleg met
zijn medewerkers.
Hierna zouden 3
generaties Lukassen in
ruim 80 jaren hun
stempel drukken voor
onze
dorpsgemeenschap,
waaronder de
oorlogsjaren in het
bijzonder. Zijn kinderen
leerde hij op jonge
leeftijd om aan te
pakken en ieder wat
mee te geven van zijn
ervaring. Eén van hen,
Bernard, volgde in 1921
zijn vader op. Hij zou
later uitgroeien tot één
van de ondernemendste
mensen uit ons dorp.
3 generaties Lukassen
Veelzijdigheid was zijn
handelsmerk met een goede vooruitziende kijk op veel zaken. Ook als bakker in de bakkerij hoorde
hieronder voor het bakken en verzorgen van het dagelijkse brood. Dit bestond nog grotendeels uit
roggebrood, omdat witbrood maar mondjesmaat op tafel kwam. De 10 en 5 ponders roggebrood waren
toen heel normaal in de broodsnijder. In 1923 kwam er mede door de motorische energie een maalderij
bij, die men de stoom noemde vanwege het langzaam opkomende geluid ervan. Deze verving de
windmolen als er onvoldoende wind was. In het begin van de jaren dertig kocht Bernard in Megchelen
een maalderij en in Ulft eveneens een maalderij, waarin nu nog Harry Lukassen te vinden is met
verkoop van diervoeders en tuinzaden. Het bedrijf in Varsselder floreerde en bestond uit maalderij, de
windmolen, bakkerij, café, winkel en kolen- en kunstmesthandel. Ernaast was er nog de boerderij en
was Bernard Lukassen een erkend paardenhandelaar en in Varsselder-Veldhunten één van de eersten
die een auto had.
Net voor de oorlog werd aan de maalderij nog een stuk aangezet en tevens een nieuwe bakkerij, waar
Harry zijn intrede deed als kwaliteitsbakker van ons dorp en daarbuiten. In de oorlog werd nog meer
dan anders een beroep gedaan op de familie Lukassen die soms dag en nacht klaar stonden. In het
geheim werd het koren gemalen, er werd gebakken en vee geslacht. Zo zorgde de destijdse Pastoor
Schuring, die van Utrecht kwam, dat er bij Lukassen honderden broden werden gebakken en bezorgd
bij de hongerlijdende mensen in het westen van het land. Tijdens de bevrijdingsdagen in maart 1945,
werd het achterhuis door brand verwoest en kwamen een tiental koeien in de vlammen om. Na de
bevrijding werden nieuwe initiatieven ondernomen in het zakenleven en contacten gelegd met inwoners
voor samenwerking. De taken in de familie werden verdeeld. Bertus werd boer, Jan nam het
molenaarsvak voor zijn rekening en Harry de bakkerij en winkel. Bij toerbeurt werd het café en zaal
beheerd en hielpen de andere kinderen waar nodig was. In 1946 vond in de zaal de oprichting plaats
van een kleuterschool voor ons dorp, waar enkele jaren de kleuters onderwijs genoten. De
plaatsgenoten Gusta van de Pavert en Betsie Lukassen fungeerden na een opleiding als
onderwijzeres. De kleuters hadden hier een enorme vrijheid en keerden soms potzwart huiswaarts als
Boogbal nr. 1
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ze weer eens op avontuur
waren geweest in de schuur
of bij de koeien op de deel. Er
werd ook nog een
diepvrieshuis gebouwd,
omdat nog bijna niemand een
diepvries had in huis. Veel
inwoners maakten er dan ook
gebruik van en zelfs buiten
het dorp. Altijd was er
bedrijvigheid op het enorme
complex van Lukassen, waar
veelzijdigheid de boventoon
voerde en alles kon. Zo zelfs
dat vader Bernard op een
gegeven moment zo’n 30
paarden had waarmee hij
handelde in de gehele regio. Te paard, O.L.V. Gilde 1925, Op de voorgrond Jan Bruins uit Veldhunten
Ondanks al dit denken,
werken en doen, raakte de trots van dit dorp, de molen, door de tand des tijds in verval. Ook mede
omdat er steeds meer gebruik werd gemaakt van de naastgelegen maalderij. In 1949 werd de molen
voorgoed stil gezet, doordat de techniek het werk van de wind overnam. In 1960 werden de wieken van
de molen gehaald door smid van de Pavert en in 1970 door fa. te Kaat een nieuwe kap er opgezet.
Sindsdien is de molen in aanzien gedaald en doet nog slechts dienst als opslag voor bepaalde
benodigdheden. Het ondernemersbedrijf viel hierna steeds meer uiteen. Bakkerij, winkel, maalderij en
café gingen dicht en enkele
locaties werden verhuurd of
afgebroken en tenslotte
verkocht. Het boerenbedrijf
kreeg ook mede door het
overlijden van Bertus in
1987 geen opvolging en de
gronden hadden geen doel
meer als eigendom.
De gemeente zag er een
bestemmingsplan in voor
woningen. In een snel
tempo werden er een 30- tal
huizen gebouwd, ook mede
door de geweldige druk van
de inwoners om de
leefbaarheid van ons dorp
in stand te houden. Tussen
de woningen kwam een
rondweg te liggen: “Achter
de Molen”. Een
toepasselijke naam, die
past bij het dorp en
herinnerd aan de fraaie
molen die stond als een
markant punt in de
contouren van een
woongemeenschap. Thans
is het familiebedrijf van
Lukassen een legende. In
het verleden een bedrijvig
dorpspunt, nu kun je er de
stilte horen.
B. Kroesen.
Boogbal nr. 1
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Standen en Topscoorders 2009-2010
STAND 1e PERIODE

6e klasse E

Club
GWVV 1
Carvium 1
Aerdt 1
VVL 1
Zeddam 1
Stokkum 1
SVGG 1
Halle 1
Westendorp 1
Den Dam 1
NVC 1
Sint Joris 1

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
6
6
6
6
6
4
3
3
3
1
0

9
11
8
6
4
6
2
4
3
4
4
2

1
4
3
4
2
5
3
6
6
10
7
12

Res. 5e klasse

Club
Varsseveld 4
FC Eibergen 4
GWVV 2
SVGG 2
AD '69 3
Ulftse Boys 3
Winterswijk 4
SDOUC 4
WVC 5
Silvolde 3
Winterswijk 5
Bredevoort 3

Terborg 5
GWVV 4
VVG '25 4
Gendringen 7
FC Trias 9
Ajax B 4
Stokkum 5
Ulftse Boys 5
Dinxperlo 5
Zelhem 5
SDOUC 7
Wolfersveen 3

Gespeeld Punten voor tegen

GWVV 1
Carvium 1
Aerdt 1
VVL 1
Zeddam 1
Stokkum 1
SVGG 1
Halle 1
Westendorp 1
Den Dam 1
NVC 1
Sint Joris 1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
6
6
6
6
6
4
3
3
3
1
0

9
11
8
6
4
6
2
4
3
4
4
2

1
4
3
4
2
5
3
6
6
10
7
12

Res. 7e klasse

Club

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2

6
6
6
4
3
3
3
1
0
0
0
0

17
10
7
4
6
6
2
2
1
0
2
1

Pax 7
SVGG 3
SDOUC 6
Stokkum 4
Gendringen 6
Den Dam 3
Zeddam 4
Zelhem 6
VVG '25 5
MvR 6
NVC 2
GWVV 3

1
1
5
1
4
5
10
4
4
7
5
11

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
2

6
6
6
3
3
3
3
0
0
0
0
0

29
13
12
4
9
9
7
1
0
1
4
1

7
1
3
3
4
16
14
6
6
9
11
10

1e klasse Vrouwen Futsal DA1

Res. 7e klasse

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
1
1
2
2
2
2
2
0
2
2

6
4
3
3
3
3
3
2
1
0
0
0

15
7
7
6
5
4
2
7
3
0
2
2

2
5
0
0
3
7
7
7
7
0
10
12
Boogbal nr. 1

Club
LZVV/Sport-innLochem DA1
Steenderen DA1
Grol DA1
GWVV DA1
Brasil '77 DA1
Sportclub Olympic DA1
Steenderen DA2
Paasberg DA1
Gelre FC DA2
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Gespeeld Punten voor tegen
1
1
2
2
0
0
0
1
1

3
3
3
3
0
0
0
0
0

15
4
12
5
0
0
0
3
1

0
2
5
18
0
0
0
5
10

TOPSCOORDERS SENIOREN
naam
Jasper Engelen
Theo Heutinck
Tim Jansen
Sebastiaan Flipsen
Tom Wanders
Pascal Sloot
Danny van Wessel
Jos Ketelaar

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010

elftal
1
4
1
1
2
1
2
2

doelpunten
4
3
2
2
2
1
1
1

Tim Heutinck
Paul Wijsman
Jimmy Moreno-Ruiz
Bob Zweers
Frank van de Schuur
Ferdy van de Pavert
Han van de Pavert
Andres Moreno-Ruiz

2
2
2
3
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld

WVC B2
Ulftse Boys B1
Winterswijk B1D
Varsseveld B2
Longa '30 B3
KSH B1D
Ajax B B1GD
KSV B1
AZSV B3
GWVV B1D
SDOUC B2
Grol B4

2
2
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2

Club

Gespeeld

VVG '25 E5
FC Trias E5
Grol E5
SDOUC E4
AZSV E10
DZSV E3
SKVW E3
Terborg E2G
Dinxperlo E2
Longa '30 E9
GWVV E1G

2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2

Punten voor
6
4
4
3
3
3
3
3
0
0
0
0

10
9
6
7
3
4
9
3
1
4
1
2

Punten voor
6
6
4
3
3
2
1
1
1
0
0

11
8
11
3
8
9
4
5
5
4
2

tegen

Club

Gespeeld

1
3
3
3
1
3
8
5
6
6
9
11

AZSV D4
SVGG D1G
GWVV D1
Varsseveld D3
Longa '30 D4
Westendorp D1
Gendringen D2
FC Trias D3
Dinxperlo D2
Silvolde D3
DZSV D2D
MEC D1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

tegen

Club

3
2
1
1
7
9
4
9
15
8
11

VIOS B. E2
GWVV E2
Terborg E3G
Silvolde E3
Varsseveld E4
Grolse Boys E2
Grol E10
FC Trias E10M
VVG '25 E8
AZSV E16M
Gendringen E5

6
6
6
6
4
3
3
1
0
0
0
0

24
16
14
9
3
8
4
3
4
4
0
2

Sam
Bart
Robin

2

VERZOEK

B

ij deze doen we een verzoek aan alle
(jeugd)leiders om na de wedstrijd een
uitslagenbriefje in te vullen met daarop ook
genoteerd de topscoorders.
Zo kan Eugene of Marcel dit doorgeven aan de
KNVB en kan Hans Bruins ze verwerken in de
topscoorderslijst die in de Boogbal verschijnt. Een
kleine moeite toch.
Boogbal nr. 1

pagina 23

3
3
1
2
2
7
18
7
10
11
12
15

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2

6
6
6
6
3
3
0
0
0
0
0

26
21
14
10
26
7
3
0
8
3
2

Topscoorders E2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Topscoorders E1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Wessel Immink

Punten voor tegen

3
2
2

3
2
6
8
6
10
9
23
14
17
22
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Standen najaarscompetitie pupillen
Club
VVG '25 F6
Den Dam F1G
Etten F2
Varsseveld F7
GWVV F1G
VVG '25 F5
Ajax B F2G
AD '69 F3G
Silvolde F3
NVC F1
Gendringen F3
FC Trias F13M

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
3
3
3
3
0
0
0
0

14
9
9
9
6
11
9
3
3
1
4
1

0
0
1
4
3
10
9
4
9
9
14
16

Topscoorders F-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Sem
Thijs
Kay
Merlijn
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3
1
1
1

