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Nieuws

M
eestal voor de winterstop gaat de
Gemeente weer zand strooien op de velden.

Het moet beter zijn voor de afwatering, maar als
voetballer heb we er vaak een hekel aan. Mocht
je tijdens het trainen of de wedstrijd een keer op
de grond terecht komen heb je vaak een nare
schaafwond te pakken met een klodder zand
erin. Het schoonmaken van de schoenen en
sokken kost ook enige tijd want het zand komt op
plekken waar je het niet wilt hebben. Afgelopen
zondag moesten we in Dinxperlo voetballen en
toevallig kwamen we dicht in de buurt van het
kunstgrasveld van DZSV. Nu zijn we helemaal
geen voorstander van kunstgras, maar toen we
zo over het veld liepen viel het op dat er geen
zand op lag. Afgezien van de prijs zijn we toch
iets positiever geworden over kunstgras.
Zo na deze reclame voor kunstgras kunnen we
verder gaan met de belangrijke zaken die in deze
Boogbal staan.
Zoals iedereen uit de krant en van het internet
kan halen gaat het goed met GWVV 1. Ze
hebben dit jaar nog niet verloren en afgelopen
zondag hebben ze door een 8-0 overwinning op
St. Joris de eerste periode te pakken. Jongens
proficiat! Het is natuurlijk nog veel te vroeg om
alvast een platte wagen te reserveren, maar als
ze zo doorgaan maken ze dit jaar een goede
kans om te promoveren. Er zijn maar weinig
andere ploegen in hun klasse die ook kans
maken op de bovenste plekken.
GWVV 2 staat zeer verdienstelijk op de 3de plek.
De laatste wedstrijden gaat het iets minder, maar
met zoveel jonge jongens in het team is een 3de
plek zeer goed te noemen. En zo nu en dan
spelen er ook al jongens bij het 1e elftal. Ook
enkele B-junioren sluiten zich nu al aan met de
trainingen. Een positieve ontwikkeling voor
GWVV en in het bijzonder de jongens zelf.
GWVV 3 heeft na het afgelopen super seizoende
de draad weer opgepakt, ze staan nu op de 3
plek van onderen en het ziet er naar uit dat ze
weer een gezellig seizoen voor de boeg hebben.
De wedstrijd afgelopen zondag tegen Pax was

onbegonnen werk. Tegen oud 1e elftal spelers
die op een lager niveau nog een balletje willen
trappen voetballen geeft toch een oneerlijke
competitie. Misschien een tip voor de KNVB.
GWVV 4 heeft een goede start achter de rug, er
is nog niet
verloren en mede hierdoor staan ze
op de 3de plaats. Meestal eindigen ze redelijk
bovenin, maar dit jaar moeten ze er een tandje
bovenop doen van hun trainer. En dat lukt hen
ondanks de leeftijd aardig goed.
De jeugd is ook volop bezig met trainen en
voetballen. Na de oproep van het jeugdbestuur
om zich via de Boogbal te profileren is massaal
gehoor gegeven. Jongens Klasse! We hopen dat
het niet bij èèn keer blijft.
Begin oktober zijn we met heel GWVV naar De
Graafschap geweest, de wedstrijd was op enkele
momenten na niet groots maar de entourage met
GWVV E2 als elftal v.d week was prima. De
inschrijving voor de Super elf begint het einde te
naderen, tot vrijdag 30 oktober kun je de
formulieren nog inleveren bij Marco Jansen of in
de Boogbalcopiebus doen. Stel een leuk team op
verzin een mooie naam voor je team en wellicht
zit je binnenkort ook te eten bij De Bank in
Doetinchem. Iedereen die mee doet veel succes
gewenst. Het is weer eind oktober begin
november en dat betekent dat de Algemene
Ledevergadering er weer aankomt. Deze wordt
gehouden op 5 November a.s.. Kom ook zodat je
weet wat er leeft binnen onze vereniging.
Jan Zweers heeft zijn 1e ronde erop zitten als
Boogbal verzorger
op Donderdag 24
September nam hij
het 1e exemplaar in
ontvangst.
Jan succes.
Wij wensen iedereen veel leesplezier
met de 2e Boogbal
van dit seizoen.
De redactie.

Noteer in uw agenda:
5 november: ALV vergadering
17 december: Potstoten

7 januari: Nieuwjaarsreceptie
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W
e hebben de eerste periode te pakken,
een periodetitel die je verzekerd van

nacompetitie. Dit seizoen promoveren de
nummer 1 en 2 in de eindranglijst rechtstreeks
zonder nacompetitie. Aangezien promotie via
nacompetitie al een aantal keer is mislukt gaan
we voor rechtstreekse promotie. Zondag werd de
eerste periode gehaald na een simpele overwinning op de nummerlaatst St. Joris, 8-0. De
eerste periode gaat over 8 wedstrijden maar

omdat concurrenten Zeddam en VVL zaterdag
gelijk speelden kon Varsselder bij een
overwinning het eerste feestje gaan vieren. Pupil
van de week Sjoerd Immink die ook nog
aanwezig was trakteerde zelfs op een groot
aantal frikandellen die hij volgens vader Nico uit
eigen spaarpot betaalde… Nou dan moet je toch
wel erg graag pupil van de week willen zijn….
De eerste 7 wedstrijden zijn we ongeslagen
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gebleven, alleen tegen Aerdt werd met 2-2
gelijkgespeeld. De andere zes wedstrijden
werden redelijk overtuigend gewonnen.
De 4e wedstrijd tegen Stokkum werd vrij
gemakkelijk met
4-1 gewonnen. Zo doet ook de
stand van de 5e wedstrijd tegen NVC vermoeden
maar in deze wedstrijd was de ruststand nog 0-1
voor Netterden… Te slap voetbal, te laag tempo
en veel persoonlijke
fouten zorgden voor een
teleurstellende 1e helft. Na de rust werd de
achterstand al vrij snel eomgebogen naar een
voorsprong. Toen de 1 goal voor Varsselder viel
werd er gemakkelijker gevoetbald en gescoord.
Eindstand 4-1.

8-0, een heerlijke overwinning en de periodetitel!!

Vorige week werd er in Aerdt zoals al gezegd met
2-2 gelijk gespeeld. Een dramatische eerste helft
waarin weinig lukte en grote kansen gemist
werden, scoorde de tegenstander
wel 2 x uit de
kansen die ze kregen. In de 2e helft moest er dus
een 2-0 achterstand weggewerkt worden. Er
werden wat omzettingen gedaan en met grote
inzet werd het al kort na de thee 2-1. Al snel na
de 2-1 viel ook de 2-2 uit een afstandsschot. In
het laatste half uur werden er nog enkele kansen
op de overwinning gemist maar toch een
schouderklopje voor het sterke terugkomen na
een 2-0 achterstand.
In de thuis wedstrijd tegen St. Joris kon dus de
eerste periode behaald worden als er een
overwinning behaald werd. In de eerste 20
minuten werd het Varsselderse publiek al
verwend met 4 doelpunten… Het enige smetje op
de wedstrijd was dat middenvelder Chiel Le
Comte na ruim een kwartier geblesseerd uitviel
met ingescheurde enkelbanden.
Hierna werd het spel van Varsselder wat minder,
net voor
de rust viel nog de 5-0.
De 2e helft werd de voorsprong uitvergroot naar

Het oplettende publiek zal al wel opgemerkt
hebben dat het eerst elftal in nieuwe kleding is
gestoken. Peter van der Heiden maakte het weer
mogelijk dat de mannen weer in schitterende
nieuwe voetbaltenues spelen. Arno Geurts
zorgde voor zwarte polo’s die gedragen worden
voor de wedstrijd en warmloopshirts voor tijdens
de warming up. Tenslotte zorgde Sebastiaan
Flipse namens zijn vrouw Nanny van Miracle
Kappers voor heerlijke warme zwarte vesten die
de heren voor en na de wedstrijd dragen. Peter
van der Heiden auto’s, Arno Geurts en Miracle
Kappers (Nanny) Super bedankt namens de
heren van het eerste elftal!!
Nog even een kleine mededeling voor de
mensen in Varsselder die dachten dat er een
pannenkoekenrestaurant geopend
was…. Nee,
dit waren de mannen van het 1e elftal die bij
Jurgen Schut na een verloren “weddenschap”
pannenkoeken aan het bakken waren…
Sven Maatman en Danny Karsten blijken
verborgen talenten te hebben voor het
pannenkoeken bakken. Pannenkoeken met ham,
kaas, appel, banaan of spek waren geen
probleem. Zonder de keuken van Susan te
verknoeien werd er een heel aantal pakken
Koopmans doorheen “gejaagd”. Sven en Danny
hebben zelfs al een naam voor hun restaurant:
Pannenkoekenrestaurant “De snelle Golf”… tja…
Al die vitamine pannenkoeken hebben de
mannen goed gedaan gezien de 8-0 overwinning
op St. Joris. Jurgen en Susan bedankt voor deze
gezellige avond!!!
GWVV 1 langs de lijn… De Leiding

Kom kijken naar ons 1e elftal!
1 november
8 november
15 november
22 november

Halle 1
GWVV 1
VVL 1
GWVV 1

-

GWVV 1
SVGG 1
GWVV 1
Carvium 1

aanvang 14:30 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:30 uur

(Zie ook op ATV teletekstpagina 674)
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Geachte leden,
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Deze zal worden gehouden in het G.W.V.V.-clubhuis op

Donderdag 5 november 2009 om 20.45 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1) Opening en mededelingen door de voorzitter
2) ingekomen stukken
3) Notulen algemene jaarvergadering d.d. 30-10-2008
4) Jeugdcommissie
5) Technische commissie
6) Plannen Gemeente
PAUZE
7) Verslag penningmeester
8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie.
9) Begroting 2009/2010
10) Aftredend: Nico Immink
(herkiesbaar).
Saskia v.d. Pavert
(herkiesbaar).
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering gemeld worden bij het bestuur.
11) Rondvraag
12) Sluiting
Tot ziens op 5 november a.s. - wij hopen u allen te mogen verwelkomen.
Met sportieve groet,
Het bestuur

GWVV1 in
feeststemming
N a een 1 helft van een slecht GWVV1 en
met een positieve, vechtende GWVV1 in de 2

Wilbrink meedeelde in de feeststemming.
Over de avond in Köster kan ik heel kort zijn. Een
goede band, een hoop bier en veel gespring en
gehos van onze keeper en reservekeeper…
Nu denken
jullie, dat was het verhaal, maar nee!
Het 1e zou het 1e niet zijn als er na de
kermisavond nog van alles gebeurde. Bij deze
een kleine opsomming:

e

e

helft was er tijd voor een beetje ontspanning.
Er was al afgesproken dateals we wonnen van
Stokkum dat we met het 1 naar de Ettense
kermis gingen. Zo gezegd, zo gedaan.
In de kantine zat de stemming er al goed in na de
wedstrijd. Zelfs de supporters zaten gezellig bij
elkaar, met een biertje of een lekker rood wijntje!
Om 19:30 zouden we bij Pallie en Debby eerst
wat gaan drinken (housewarming) en daarna
naar de kermis gaan. Maar goed, ze zeggen dat
vrouwen ijdeltuiten zijn, nou dames en heren, bij
deze een geheimpje,
dan kent u bepaalde
jongens van het 1e nog niet.
Eerst even naar huis om een nieuw shirt aan te
trekken, het haar goed doen, een luchtje op
doen, etc.… En ik weet er alles van, want ik ga al
3 jaar, met die kerels mee een weekendje weg!
Nadat iedereen alles weer in het fatsoen had
kwamen ze langzaam aandruipen bij Pallie en
Debby. Een super mooi huis en een boel
gezelligheid ’s avonds. Vooral het voetbal van de
dames in bikini was de slagroom op het geheel
van de avond.
Toen was het tijd om te gaan, het was erg leuk
dat Niels Sweckhorst, Ted van de Pavert en Roel

Uit betrouwbare bron hoorde we, dat Danny
Karsten als een dolle stier door de tent rende en
naar buiten ging en 1 oog dicht moest houden.
Het is maar goed dat er een stuur op de fiets zit
waar je op kunt leunen en je in evenwicht houd.
Dennis Lohschelder weet tot op heden nog niet
waardoor hij 2x gevallen is (yeah right). Het enige
wat hij wel weet is dat hij zijn elleboog en zijn
handpalm stuk had en last van zijn knie heeft.
Maar één positief ding is wel, zijn KWD-jas is
heel!
Mike Jansen is van de fiets gestapt of eraf
gevallen en Dennis heel erg hard heeft uitgelachen.
Jappie is altijd behulpzaam als er dingen stuk
zijn. Hij heeft voor Dennis, toen die gevallen is,
de lamp eraf getrokken. Gelijk had ie, want de
lamp hing nog aan een draadje vast en stel je
voor als er nog meer ongelukken waren gebeurd.
Nou heeft u een klein beeld
over hoe het eraan
toe gaat als je met het 1e elftal gaat stappen.
Deze jongens kunnen niet alleen voetballen maar
ook zorgen ze voor een hoop gezelligheid! Een
echt team!
De leider.
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING
30 oktober 2008 j.l.
NOTULEN
OPENING
• De voorzitter heet iedereen welkom.
• Aanwezig: 46 leden + 7 bestuursleden.
• Afgemeld: Ton v. Gelder, Ellen Rots, Bennie
Mulder, Bianca v. Wessel, Frank Molenaar,
Erik Ketelaar, Dennis Boerboom, Carlo
Cornielje, Frank v/d Pavert, Victor v.
Remmen en Jeroen Aalders.
MEDEDELINGEN
Punt 6 wordt verschoven naar het laatste
punt van de vergadering.
• De uitnodiging voor deze ALV was laat.
Daarvoor excuus van het bestuur.
• Contributie voor oproepkrachten die ook
komen trainen gaat per volgend seizoen
omhoog naar € 50.
• Er wordt nog onderzocht of we toch stilstaan
bij het 45-jarig jubileum.
• Verzorgingsproblemen voor de rest van dit
seizoen zijn opgelost. Paul Straub is op
vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur
aanwezig. Hij zal ook volgend seizoen de
verzorging op zich nemen.
• Ton v. Gelder kan op dit moment de lagere
elftallen niet trainen i.v.m.
gezondheidsproblemen.
• Het bestuur is druk bezig met het zoeken van
een opvolger voor Paul.
• Het bestuur is blij te kunnen melden dat wij
sinds dit seizoen ook een dames futsalteam
hebben.
• Koffie is gratis voor mensen die op dat
moment in dienst zijn. Reactie Theo v.
Niersen: in de barvergadering over gehad. Dit
is soms moeilijk. Voorstel barploeg: iedereen
die niet voetbalt, maar wel vrijwilligerswerk
doet, krijgt gratis koffie. Antwoord: het
bestuur neemt deze mededeling terug en
overlegt met de barploeg. Het definitieve
besluit volgt in de Boogbal.

•

INGEKOMEN STUKKEN
• Geen.
NOTULEN ALV 2007
• De notulen worden goedgekeurd. De
voorzitter en de secretaris zetten hun
handtekening.
JEUGDCOMMISSIE
Ferdie v/d Pavert doet het woord.
Enkele veranderingen binnen het jeugdkader.
Frank Molenaar heeft afscheid genomen.
Clemens Wissing heeft zijn taken over
genomen.
• Verzoek aan spelers van het 1e om erover na
te denken om iets te gaan doen bij de jeugd.
In het verleden is gebleken dat dit een leuke
wisselwerking gaf tussen jeugd en het 1e

•
•

•

elftal.
Alle vrijwilligers bedankt! Met name de
barploeg op zaterdagmorgen olv. Peter Roes.

TECHNISCHE COMMISSIE
• Jules v/d Pavert doet het woord.
• Ik ben bezig met de laatste 2 maanden van
mijn termijn. Koen en Eugène hebben het
prima opgepakt!
• Op dit moment pech met 2 trainers: Joost
Schut en Ton v. Gelder. Marc Arnold en Rob
v/d Pavert nemen hun taken voor dit moment
over.
• De bezetting van het 3e elftal is nog een
probleem.
PLANNEN GEMEENTE
• Nu: projectgroep is, samen met de
gemeente, overeengekomen dat de beste
plek voor een dorpshuis op de Buitenham is.
Bureau Vitri kwam met plan dat enkele
miljoenen zou gaan kosten.
• Projectgroep heeft besloten zonder inbreng
van de gemeente een plan te maken.
Architect Jan Freriks heeft een tekening
gemaakt. Er wordt niks afgebroken, maar er
wordt een stuk bij gebouwd. Het spiegelbeeld
van de huidige kantine wordt er bij aan
gebouwd. Het huidige gedeelte wordt het
economische gedeelte (bestuurskamer etc.)
en het nieuwe gedeelte wordt kantine.
• Vraag Gert Ketelaar: is het de bedoeling dat
de leden toestemming geven aan het
bestuur? Antwoord: dit wordt vandaag niet
gevraagd. Wat vandaag wordt verteld is ter
informatie.
• Het plan is begroot en is ook haalbaar.
• Nu moeten de exploitatiekosten nog worden
uitgezocht. De leden kunnen pas stemmen
als ze weten wat de gevolgen zijn.
• Gert Ketelaar: de plannen zijn al zo ver dat
GWVV bijna wel ja moet zeggen. Laat ons
alsjeblieft open kunnen beslissen!
• Theo v. Niersen: Is de combinatie sportveld
met feestzaal wel gunstig? Ik ben hier
ongerust over.
• Theo v. Niersen: Wim heeft gezegd dat
GWVV er beter van moet worden. Wat zijn
precies de voordelen voor GWVV? Antwoord:
voor de toekomst het bestaansrecht
verlengen, er komen meer mensen van
buitenaf, woningbouw, een aantal dingen
zullen worden vernieuwd.
• Theo v. Niersen: we gaan de volledige
zelfstandigheid van de vereniging opgeven!
Antwoord: binnen het bestuur leeft deze
vraag ook en we houden goed in de gaten of
wij er inderdaad beter van worden.
• Jos Mulder: Heb ook het idee dat wij veel
inleveren. Wat krijgen we er voor terug? Nu
zijn we zelf baas, we moeten er later geen
spijt van krijgen. Antwoord: het bestuur houdt
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•

•

•

•
•
•

•
•

goed in de gaten of alles financieël haalbaar
is en of wij er beter van worden.
Freek v. Arragon: Hoe zit het met de velden?
Antwoord: de oefenhoek wordt ingeleverd,
maar er komt een nieuwe voor terug aan de
Berghseweg. Hier komt ook de parkeerplaats
en de ingang. Tevens komt er nieuwe
verlichting.
We mogen nog steeds kunstgras, maar dan
anderhalf veld. De leden hebben zich
unaniem uitgesproken voor 2 velden. De e
consequentie is dus geen kunstgras. Het 2 e
veld wordt het allernieuwste wetraveld, het 1
veld blijft en er komt een nieuwe oefenhoek.
Voor wat betreft het 3e veld: dit seizoen is het
laatste seizoen dat er op gespeeld wordt. De
gemeente had dit ons eerder kunnen laten
weten, maar dit is helaas niet gebeurd.
Henny Ketelaar: de projectgroep moet de
gemeente aansporen tot woningbouw, ook
met het oog op het aantal jeugdleden.
Ferenc Schepers: Wat gebeurt er als het
dorpshuis niet door gaat. Komt er dan wel
een wetraveld? Antwoord: ja.
Ferdie v/d Pavert: Is het mogelijk dat wij de
kantine zelf houden? Antwoord: nee.
Waarom niet? Antwoord: de doelstelling is
een gemeenschappelijk dorpshuis.
Gert Ketelaar: Het benauwt me dat het
dorpshuis draait op de inbreng van GWVV.
Antwoord: Het dorpshuis zal niet alleen op
GWVV draaien maar ook op het Gilde.
Daarnaast dragen ook de overige
verenigingen een belangrijke bijdrage aan het
dorpshuis. Het is de totale bijdrage van deze
drie (Gilde, GWVV en de overige
verenigingen) die het dorpshuis moeten laten
draaien. GWVV en het Gilde zullen daarin
waarschijnlijk samen wel het grootste
gedeelte voor hun rekening nemen.
Rob v/d Pavert: komt er als er meer duidelijk
is weer een vergadering? Antwoord: dit is ook
de bedoeling, tenslotte beslissen de leden en
niet het bestuur.
Op het moment dat er gestemd moet worden:
neem een besluit waar je achter staat en laat
je niet beïnvloeden!

VERSLAG PENNINGMEESTER
• Opvallende punten worden besproken.
• Bij post clubhuis: energieverbruik lager, meer
ecotax terug. Diverse kosten hoger door
bumarechten.
• Bij post voetbalactiviteiten: spel/
trainingskosten hoger o.a. door
scheidsrechters. Hiervoor hebben we
overigens voor dit seizoen een donatie
gehad.
• Bij post overige activiteiten: bestuur/ e
kaderkosten hoger door periodetitel 1 elftal
en advertentie i.v.m. het overlijden van Thea
v. Niersen.
• Binnen het bestuur wordt nog gekeken of
misschien volgend jaar de contributie
omhoog moet.
• Vraag Gert Ketelaar: meer geld op de bank.
Is de rente hoger? Antwoord: ja.

KASCOMMISSIE
• Vincent te Wiel voert het woord. Jeroen
Aalders was er i.p.v. Bianca v. Wessel. Zij
was ziek. Alles zag er goed uit. We hebben
geen fraude kunnen ontdekken!
• Vaststellen kascommissie: Vincent te Wiel is
aftredend. Carlo Molenaar meldt zich aan. De
nieuwe kascommissie bestaat nu uit: Bianca
v. Wessel en Carlo Molenaar.
BEGROTING 2008/2009
• De begroting komt ongeveer uit op € 0. Geen
grote verschillen te verwachten.
• Misschien volgend jaar de contributie
omhoog.
BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar zijn: Nico Slutter en
Arnold Versleyen.
• Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, wat
betekent dat Nico en Arnold herkozen
worden.
• Jules v/d Pavert stopt per 01-01-09. Koen
Nieuwenhuis gaat zijn taken overnemen.

•

RONDVRAAG
• Freek v. Arragon: Tijdens een tumultueuze
wedstrijd zoals afgelopen zondag tegen
Aerdt, blijkt maar weer hoe belangrijk het is
dat er bestuursleden aanwezig zijn en vooral
ook Gert Ketelaar. Ook Jos Mulder bedankt!
Antwoord bestuur: ook complimenten voor
het elftal, omdat ze de rust hebben bewaard!
• Carlo Molenaar: hoe zit het met de roulatie
van gesponsorde westrijdballen? Antwoord:
er wordt 1 wedstrijd mee gespeeld. Volgend
seizoen wordt dit een trainingsbal voor de
selectie. De oude
ballen van de selectie gaan
door naar het 3e en 4e. Theo v. Niersen: een
bal waar 1x mee gespeeld is, kan
toch ook
wedstrijdbal worden voor het 3e en 4e?
Antwoord: het bestuur neemt dit voorstel
mee.
• Han v/d Pavert: is de sponsorcommissie er
nog? Zo ja, bij wie moet ik zijn voor de Ajunioren? Antwoord: Arnold is de
sponsorcommissie.
SLUITING
De voorzitter bedankt iedereen voor de
komst.

•

Gendringen, oktober 2008
W. Pruyn,
voorzitter
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S. van de Pavert-Hebinck,
secretaris
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Jelle
Boland

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Douwe
Flipse

In de wedstrijd

In de wedstrijd

GWVV 1 - Stokkum 1

GWVV 1 - NVC 1

Leeftijd: 8 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? Middenveld
of verdediging.
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Het was
een hele mooie en leuke wedstrijd.
Was je zenuwachtig? Een klein beetje.
Wie vond je de beste voetballer? Tim Jansen en
Sebastiaan Flipse.
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Natuurlijk.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Ik vond het heel erg leuk, vooral dat ik een bal
met alle namen kreeg en dat ik bij de spelers in
de kleedkamer mocht.
Namen ouders: Hans en Karin Boland-van Aalst.
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?
We hebben genoten en alles is prima geregeld.
Heel leuk om de jeugd er zo bij te betrekken..
Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk
was het een fijne middag.

Hoi ik ben Douwe Flipse en mocht vandaag pupil
van de week zijn.
Ik voetbal zelf in de E2 van GWVV. Samen met
mama en Ties werden we door Koen
Nieuwenhuis ontvangen. Dit deed hij erg goed (je
kon wel merken dat hij dit vaker had gedaan). We
kregen allemaal een gebakje en wat te drinken.
Voor vanmiddag stond de confrontatie met NVC
uit Netterden op het programma. Na wat ingetrapt
te hebben met Jimmy (Cheeseburger Moreno) en
vervolgens de aftrap te hebben verricht begon de
wedstrijd. De eerste helft ging het niet zo goed en
kwamen we met 0-1 achter. In de pauze volgde
vervolgens een speech van Rudie (de trainer van
het eerste), de man waarvan opa zei: “als ik het
vragen mag wie bent u dan eigenlijk?”
De tweede helft ging ik weer in de dug-out zitten.
Samen met o.a. Martin, Freek, Jimmy en Mike
hebben we toen met eikels gegooid. Nadat papa
de
gelijkmaker
binnentikte
en Chiel en
Jasper
tekenden
voor de 2-1
en 3-1 was
de wedstrijd
gelopen.
Het werd
uiteindelijk
4-1 voor
GWVV.
Samen met
papa het veld
oplopen en de
mooie bal met
alle handtekeningen
waren voor mij
de mooiste
momenten van
deze dag.
Kortom: een
prachtige dag als
pupil van de
week!
Bedankt
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Sjoerd
Immink
In de wedstrijd

GWVV 1 - St. Joris 1
Hallo allemaal,
Zondag 18 oktober was ik tegen St. Joris pupil
van de week. Clemens mijn trainer bij de E2 had
tegen papa gezegd dat we om half twee in de
kantine moesten zijn. Daar werden we welkom
geheten door Koen Nieuwenhuis en hij vertelde
ons precies wat er allemaal ging gebeuren. Toen
ben ik naar de kleedkamer gegaan en daarna het
veld op om warm te schieten, dat deed ik samen
met Jimmy Moreno. Daarna gingen we weer naar
binnen om met z’n allen het veld op te lopen. Ik
mocht voorop lopen met de scheids en de grensrechter Arno. Ik mocht de aftrap doen samen met
Jurgen en scoorde ik in de goal bij St. Joris.
Daarna kon de wedstrijd echt beginnen, de jongens hadden natuurlijk gezien hoe ik gescoord
had want ze waren maar net aan de gang toen
ze al het 1 ste doelpunt scoorden. Daarna heel
snel de 2e, 3e, 4e en 5e goal. Chiel was geblesseerd en werd snel naar het ziekenhuis gebracht.
In de rust gingen we naar binnen en de trainer
zei: Dat het goed ging en als ze zo doorgingen
kon het wel 8-0 worden zei hij. Toen we weer
naar buiten gingen ging ik weer in het hokje zitten. Al snel kwam de 6e goal, 7e en 8e goal. Na
nog even te spelen was het afgelopen.
De 1e prijs van het seizoen was binnen de periodetitel, daarna in de kantine heb ik de jongens
allemaal een frikandel gegeven want bier hadden
ze al genoeg. Ik vond het heel leuk en papa en
mama en m’n broer Wessel ook. Het leukste
vond ik de goal maken met m’n nieuw gekregen
bal en het feestje vieren na de wedstrijd.
Allemaal bedankt.

G.W.V.V. 4 ever
O

m te beginnen met het belangrijkste:
zowel Ton(van Gelder) als Rob (van de Pavert)
zijn weer op het veld gesignaleerd.
En niet alleen gesignaleerd, maar ze hebben ook
nog een lading oefenstof uit de leerboeken
meegenomen, waar je U tegen zegt. Met Ton en
Rob is de groep weer compleet en kunnen we na
een matige start misschien voor de winter nog
een basis leggen ware het niet dat…………..
Ja momenteel vliegen ons de uitnodigingen van
de aanstaande Abrahams om de oren. Nadat
Wim Pruyn in de zomer en Theo Heutinck in
september al Abraham zagen, hebben we (nu)
nog drie vijftigers in verschiet. In november
Ferdie en Ronny en voor december Walter. Dit
leek captain Karel iets te gortig en vroeg om
spoedberaad samen met zijn levenspartner Thea.
Daarom worden we op 1 november a.s. na de
wedstrijd tegen VVG, allen bij hun verwacht en
ook daar zal wel weer het nodige gedronken
worden. In principe ligt hier ook weer de Abraham
op de loer, want we vieren dan namelijk hun 25
jaar samenzijn, oftewel samen ook weer 50.
Ton en Rob hadden al angst dat alle kruid na de
oktoberfeesten was verschoten, maar nu komt
daar tot overmaat van ramp ook nog eens deze
november en december feesten bij. De leiding
heeft de spelers dan ook dringend verzocht thuis
tussen de feesten door hun maximale rust te
nemen. Dit even ter info voor de thuiswacht,
mocht U weer eens iemand van ons slapend
naast U vinden.
Daarnaast is onze leiding Nico en Carlo nog
naarstig op zoek naar een goede verzorgster
voor en na de wedstrijden. De revalidatie bij
sommigen en zeker bij ondergetekende neemt
steeds langer tijd. Vandaar dat ik laatst ook aan
Ton Slutter vroeg, of koersbal ook zo intensief
was als voetbal, en/of dit ook op
donderdagavond werd gegeven. In dat kader van
de lichamelijke verzorging, zal ons elftal in de
komende verkiezingen duidelijk de zijde van de
PVV kiezen, omdat deze in hun partijprogramma
meer handen aan (sommigen van ons denkenin)het bed wil hebben.
Terug naar de actualiteit hebben we met Marcel
en Andres twee relatief jong begaafde spelers
erbij gekregen. De wedstrijden die ons nog
resten voor de winterstop, zijn VVG’25/
Gendringen altijd ’n kwaaie,/Zelhem/Ajax Bgelukkig niet Ajax A en Ulftse Boys. De wedstrijd
op 15 nov. tegen Stokkum zal lig als baaldag
opgenomen worden omdat we dan de avond
voorafgaand van ons eerstvolgende Abraham
feestje hebben genoten.
Tussendoor moeten we op 25 oktober nog
bekeren tegen Sc. Meddo, en naar alle
waarschijnlijk spelen we daar onze eerste
wedstrijd op kunstgras. Te lang gras, het
beruchte polletje, ’n bal op ‘bultje leggen’, en plak
eraf schieten is dan gebeurd en waarschijnlijk zal
onze verzorgster (die dan hopelijk gevonden is)
zich meer meer moeten gaan bezig houden met
de schrijnplekken. We houden U op de hoogte.
Alvast van harte gefeliciteerd alle jubilarissen
namens geheel GWVV 4,

Met sportgroet,
Jules van de Pavert
Boogbal nr. 2
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Hoe gaat het met de dames in de zaal ?
W
e zijn dit jaar met hetzelfde
team begonnen als vorig jaar.

Kleine wijzigingen: Monique
Visser was oproepspeelster en
is er nu voor vast bij en het
omgekeerde geldt voor Nicky
Schrijvers.
Corine Kemperman en Silvia Hooijman keepen
om en om. Keepster van vorig seizoen Yvonne
Berendsen speelt in het veld wegens een polsblessure. Zelf heb ik dit seizoen ook weer voor
het eerst na lange tijd weer in het geel/zwarte
tenue gespeeld, heerlijk.

Op veler verzoek vanuit diverse clubs uit regio
Oost heeft de KNVB een hoofdklasse
dameszaalvoetbal Oost opgericht.
Teams als Fc
Gelre 1 die op het veld in de 1e klasse spelen en
om hun techniek bij te schaven ook in de zaal
spelen, zijn uit onze poule naar deze hoofdklasse
verhuisd. Goed geregeld, want het kwaliteitsverschil was veel te groot.
Doordat we nu nog maar met 9 teams zijn
overgebleven, spelen we 1,5 competitie, dus we
komen iedere tegenstander 3x tegen.

De week erna eigenlijk hetzelfde verhaal. Uitslag
GWVV Da1-Steenderen Da1 4-5.
Een mooie hattrick van (onze keepster!) Corine
die deze wedstrijd in het veld speelde.
Minpunten waren het uitvallen van Larissa en
Hanneke, die hopelijk weer snel hersteld zijn.
Ook al hebben we ‘pas’ drie punten, het gaat wel
steeds beter. De wedstrijden die we verliezen,
zijn veelal met minimaal krachtsverschil, dus dat
biedt hoop voor de rest van het seizoen.
We spelen met plezier en dat is het
belangrijkste !
We houden regelmatig onze site bij : kijk op
www.gwvvzaalvoetbaldames.come2me.nl
Simone

In juli hebben we weer een aantal vrijdagavonden
getraind in de gymzaal in Varsselder. Daarbij
hadden we ons ingeschreven voor bekerwedstrijden, voor ons bedoeld als oefenwedstrijden.
Het was bekend dat alleen de betere teams zich
inschrijven voor de beker, pittige wedstrijden dus.
We waren ingedeeld bij de Lochemse Zaal
Voetbal Vereniging (LZVV) en Steenderen. Beide
teams komen we ook in de competitie tegen.
Vooral Lochem is een maatje te groot en zij
eindigen in de competitie zeker ergens bovenaan. Beide bekerwedstrijden geen punten
gehaald, maar wel lekker ‘het luie zweit d’r uut
gespöld’.
Op 11 september jl. begon de competitie, weer
tegen LZVV. Met de bekerwedstrijd in gedachten,
wisten we dat we vooral moesten verdedigen en
zelf waarschijnlijk niet echt aan het voetballen
kwamen. Dit kwam ook uit : eindstand 15 - 0, een
wedstrijd om snel te vergeten.
De week erna wachtte ons een nieuw team in
onze poule, namelijk De Paasberg uit Arnhem.
Eindelijk liep het een keer lekker en we wonnen
deze wedstrijd met 5-3 met goals van Hanneke,
Monique en Simone. De eerste 3 punten zijn
binnen! De sfeer in de kleedkamer na de
wedstrijd was melig: “Het seizoen kan niet meer
stuk want we hebben nu al het aantal punten van
vorig seizoen evenaart...” aldus Larissa.
De week erop uit naar Grol, waar het trouwens
oergezellig was in de overvolle kantine. De
scheids kwam wel heel bekend voor (nieuwe
lover van Bianca...), zal toch geen thuisfluiter
zijn?
Het ging echt gelijk op, goede kansen, maar de
bal wilde er niet in. We kwamen terug van 3-0
achter naar 3-2 met mooie goals van Basilja en
Yvonne, maar de wedstrijd duurde gewoonweg te
kort...
Boogbal nr. 2

G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren:
Oktober
3
11
13
14
15
15
16
17
18
18
19
21
22
22
22
23
23
24
25
25
26
30
31
31
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Koen Offenberg
Basilja Schreur
Nico Immink
Kees van de Pavert
Peter Berendsen
Wouter Kock
Saskia van de Pavert
Anja Berendsen
Nienke Hol
Theo Vonk
Bianca Harbers
Mick Besselink
Floyd Robben
Daan Kroesen
Martijn Klompenhouwer
Paul Geelen
Gusta Slutter
Marcel van de Pavert
Sven Maatman
Eric Huls
Thomas Wissing
Hugo te Kaat
Koen Nieuwenhuis
Sam Overbeek
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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
notulen VERGADERING van 25 augustus 2009
Aanwezig: Wim Pruyn, Erik Ketelaar, Nico
Immink, Nico Slutter, Saskia v/d Pavert
Afwezig: Koen Nieuwenhuis (vakantie), Arnold
Versleyen (vakantie)

mag worden. e
Balsponsor 1 wedstrijd Arno Geurts.
JEUGD COMMISSIE
Niet aanwezig.

OPENING EN MEDEDELINGEN
Saskia: de voedselthermometer is weer geijkt.
Rekening is bij Nico S.

ACTIVITEITEN COMMISSIE
Niet aanwezig.

NOTULEN VERGADERING
De notulen worden goedgekeurd.

BOOGBAL
Met adverteerders bezig.

ACTIELIJST
Punt 2: presentatie gehad. Begroting gemaakt
Bijhouden website jeugd: Simone Bussink. Rest
moet nog.
Punt 5: Er is een rooster gemaakt voor de
voorbereiding. Paul Schut schrijft op wat er
besteld moet worden. Wie bestelt? Wim en Nico
S. Hoe gaat het met de afdracht van het geld?
Wim en Nico S. buigen zich hierover. Het
serveren van flesjes bevalt het barpersoneel
goed, het scheelt ook in onderhoud van de tap.
Barpersoneel vraagt of het mogelijk is dat er een
kassa komt. Actie Wim en Nico S. Er moet
kleingeld komen. Actie Wim en Nico S.
Punt 31: volgt.
Punt 53: blijft.
Punt 68: vlaggenmast is weg. Wim
Klompenhouwer is bezig een nieuwe te regelen.
Punt 71: Moet nog.
Punt 72: is gebeurd?
Punt 75: blijft (is volgens mij al geregeld, heb ze
gezien)
Punt 80: is geregeld.
Punt 81: volgt.
Punt 82: volgt.
Punt 83: volgt.

ACCOMMODATIE COMMISSIE
Het pannaveld is aangelegd.
Voorstel: betonnen tafeltennistafel aanleggen.
Henk Masselink wil dit wel maken. Antwoord: is
goed.
Vergadering gehad met gemeente.

POST
Brief Benerink. In kader 75- jarig bestaan alle
adressen voor leuke aanbieding. Doen we niet,
ze mogen wel flyers neerleggen.
Brief KNVB. Is er interesse in 45+ competitie?

SPONSORPLAN
Niet aanwezig.
ZAALVOETBAL
Geen bijzonderheden.
RONDVRAAG
Nico I.: KPN gebeld met aanbieding zakelijk
ADSL abonnement. Navragen kosten bellen en
internet ineen.
Nico I.: er is een nieuwe versie van Sportlink. De
oude werkt niet meer.
Nico I.: bezig met standenbord.
Erik: etentje bij De Zon is goed bevallen. Mag elk
jaar!
Wim: Wim zal op passende wijze Theo v. Niersen
bedanken voor zijn inzet.
SLUITING
De volgende vergadering is op 6 oktober in de
bestuurskamer.

FINANCIëN
Erik: shirts D-pupillen te klein. Er moeten 15
nieuwe shirts + 1 keepersshirt komen. Wim mailt
Arnold.
Donateurskaarten zijn klaar.
TECHNISCHE COMMISSIE
Trainingen zijn begonnen. Opkomst van vroegere
A is goed.
Ton v. Gelder blijft trainer van lagere elftallen.
Afspraak gemaakt dat als het van 1 van beide
kanten niet gaat, hij stopt. Eventueel Rob v/d
Pavert als optie.
Selectie 36 man, 3 en 4 32 man. Er gaan nog
mensen terug van de selectie naar 3 en 4. Deze
keuze wordt gemaakt door de trainers van 1 en 2
en de TC. We zitten dus ruim in de spelers.
De witte uit shirts zijn 5 jaar oud. Niet meer
schoon te krijgen. Is er de mogelijkheid om shirts
en sokken met korting te krijgen bij de KWD? Op
dit moment
nog niet.
Bij de 1e competitiewedstrijd wordt Peter van der
Heiden uitgenodigd en komt Nico Marcus foto’s
maken. Afgesproken dat er al wel in gevoetbald
Boogbal nr. 2

2
31
53
71
72
75
81
82
83
84
85
86
87

ACTIELIJST

Mensen benaderen
bijhouden website
Sponsoring Wonion
Bellen KNVB soc.
hygienecode
Gert Bekker bellen shirts
volgend seizoen niet
gebruikt.
Nieuwe EHBO kist
ophangen in ballenhok
Arno Geurts vragen
sponsoring warmloopshirts

Nico I.
Wim
Wim
Wim
Clemens
Arnold

Overzicht van taken mailen
Iedereen!
naar Wim
Ruud Pastoor bellen
Nico S.
waardebonnen KWD
Navragen attentie
Arnold belt
barmedewerkers
daarna Nico S.
Adreswijzigingen
Nico S.
rekeningen die op
Vicarisweg komen
Bestellingen, afdracht geld, Wim en Nico
kleingeld, kassa
S.
Arnold mailen shirts DWim
pupillen
KPN navragen bellen en
Nico I.
internet ineen
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.
In de maand oktober zijn ons wat dingen
opgevallen op de Buitenham,
het
3e elftal dat met
e
e
grote cijfers verloor, het 2 en 4 dat op dit
moment goed presteert en het 1e dat
periodekampioen werd allen werden
genomineerd echter er kan er maar één
uitverkozen worden en dat was in de maand
oktober………………………
Chiel le Comte de speler die overkwam van
SDOUC en nu een vaste waarde is voor het 1-ste
elftal. In de wedstrijd tegen St.Joris waarin het
periodekampioensschap werd veilig gesteld viel
hij zwaar geblesseerd uit en kwam na in het
ziekenhuis in het gips gezet te zijn toch nog in de
kantine om samen met de andere jongens te
proosten op het periodekampioensschap.
In dit artikel stelt de redactie aan Chiel een aantal
vragen, hoe het hem de eerste maanden is
bevallen bij G.W.V.V. .
Hallo Chiel,
Velen binnen
GWVV kennen je als nieuwe speler
bij het 1e elftal. Zou je je even voor willen stellen
aan de mensen die je nog niet zo goed kennen?
Natuurlijk, ik ben Chiel le Comte en ben 24 jaar.
Kom uit Ulft en dit is mijn eerste seizoen bij
G.W.V.V. Hiervoor heb ik 20 jaar bij SDOUC
gevoetbald en heb daar alle jeugd elftallen
doorlopen tot aan het eerste elftal. In het
dagelijks leven ben ik buitendienst verkoper bij
de firma KEMKO uit Doetinchem.
Ik woon nog thuis maar daar gaat op hele korte
termijn verandering in komen want ik heb samen
met mijn vriendin Karen Bruggeman een huis
gekocht in Ulft. We zijn druk aan het klussen en
wij hopen eind november klaar te zijn zodat wij er
in kunnen.
Hoe bevalt het tot nu toe bij GWVV?
Het bevalt me tot nu toe super goed. Zowel de
spelersgroep als de begeleiding en de rest van
de vereniging hebben me goed opgevangen als
"nieuwkomer". Je merkt al snel dat dit een fijne
vereniging is waar men wat voor elkaar over
heeft en waar het WIJ gevoel voorop staat.
Je hebt er voor gekozen om op een lager niveau
te gaan voetballen. Is dit een bewuste keuze van
je geweest?
Ja, ik heb jaren bij SDOUC gespeeld en de laatse
2 jaar raakte ik een beetje tussen het 1e en het
2e elftal in. Dit heeft mij een hoop ergenis opgeleverd. Ik heb daar best lang mee gelopen
(misschien te lang) en vervolgens raak je het plezier in het voetballen een beetje kwijt.

Omdat ik in Varsselder verkering kreeg met de
dochter van oud 1e speler Leo
Bruggeman, hoorde ik al veel over GWVV. En
wanneer ik vorig jaar op zondagochtend moest
voetballen vond ik het ook leuk om 's middags
eens bij GWVV te gaan kijken. Ook om natuurlijk
de prestaties van Maik, Danny en Pascal te
bekijken omdat ik bij SDOUC met deze jongens
gevoetbald heb. Na één van de wedstrijden ben
ik in gesprek geraakt met Freek en wat andere
jongens van het 1e elftal. Daarna is het balletje
gaan rollen en voetbal ik dit seizoen met veel
plezier bij GWVV.
Wat is jou hoogtepunt tot nu toe geweest in jouw
voetbalcarrière?
Ik heb in de jeugd van SDOUC veel kampioenschappen mee gemaakt o.a. naar de 3e divisie
maar het echte hoogtepunt is de promotie met
het 1e elftal naar de 1e klasse KNVB. Vooral ook
omdat ik dat seizoen bijna alles gespeeld heb en
daardoor ook een aandeel in deze promotie had.
Ik hoop natuurlijk dat er nog een hoogtepunt bij
komt dit jaar d.m.v. promotie naar de 5e klasse.
Daar werken we met het hele team hard aan en
we zijn op de goede weg. Daarbij is de steun van
het Varsselderse publiek hard nodig.
We kunnen ons voorstellen dat je toch het e
verschil kunt merken tussen spelen in de 1 of de
6e klasse en dan met name het fysieke deel van
het voetbal, ook al speel je als team wel verzorgt
voetbal, de tegenstander gooit af en toe andere
middelen in de strijd om een goed resultaat neer
te zetten. Wat merk jij hiervan binnen de lijnen?
Het verschil is uiteraard binnen de lijnen te
merken. Wij als GWVV proberen zoals je zelf
aangeeft inderdaad verzorgt voetbal te spelen.
Helaas komt dit niet altijd uit de verf. En dan moet
je het inderdaad over een andere boeg gooien
omdat de tegenstander dit ook doet. Dat was aan
het begin zeker wennen en nu nog. Een ander
verschil is het tempo waarin gespeeld wordt, ik
moet zeggen dat onze technische staf daar goed
op hamert en
dat de groep
dit ook erg
goed oppakt.
Dit zijn alleen
maar positieve
ontwikkelingen
om als groep
een stap/
klasse verder
te komen.
Ben je
tevreden met
het vertoonde
spel tot nu toe
of zie je nog
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verbeterpunten?
Het 1e elftal speelt dit jaar voor het eerst met 3
spitsen. Om dit goed uit te voeren heb je
natuurlijk tijd nodig. Ik denk dat we de moeilijkste
periode in de voorbereiding gehad hebben. Je
zag toen dat iedereen erg zoekende was en
iedereen moest wennen aan het nieuwe
systeem. Gelukkig hebben we sinds de start van
de competitie de stijgende lijn te pakken. Ik ben
dus tevreden over het vertoonde spel tot nu toe
maar ik denk dat we met deze groep nog veel
beter kunnen.

We hopen dat je in ieder geval na deze blessure
voorlopig vrij zult zijn van verdere blessures.
In het begin van het seizoen heb je altijd doelstellingen voor het komende seizoen. Hebben
jullie als doelstelling te gaan voor het maximale
(kampioensschap+promotie) of is een tweede
plek met rechtstreekse promotie voldoende?

Ja, onze technische staf (Ruud en Freek)
probeert op de training oefenstof te geven die
aansluit op de wedstrijd van zondag. Dingen die
niet goed zijn gegaan tijdens de wedstrijd worden
op de training besproken en daar wordt de
oefenstof ook op aangepast. Door deze
oefeningen zijn we meer alert op fouten die we
niet moeten maken tijdens de wedstrijd.

Onze doelstelling is om te promoveren dit jaar.
Dit willen we met z'n allen het liefste doen met
een kampioenschap. Gezien de kwaliteiten in de
selectie is dit zeker mogelijk, ook als je kijkt naar
de wedstrijden die wij tot nu toe gespeeld hebben
kun je concluderen dat wij telkens de
bovenliggende partij zijn geweest en dat we dus
van niemand hoeven te verliezen. Ik heb er alle
vertrouwen in dat wij de lijn die dit seizoen is
ingezet door kunnen trekken en dat wij er een
mooi seizoen van kunnen maken. Mocht blijken,
in de loop van het seizoen, dat het kampioenschap niet haalbaar is dan zullen we natuurlijk
proberen onze doelstelling te halen d.m.v. de 2e
plaats of de nacompetitie. Mijn persoonlijke
doelstelling is in ieder geval kampioen te worden.

Je speelt nu bij het 1e als linkermiddenvelder, kun
je op nog meerdere posities uit de voeten?

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied
wat zou dat dan voor jou zijn?

Ja hoor, ik heb tot en met de A-junioren
linksbuiten gespeeld. Toen ik bij de senioren
kwam ben ik een aantal plaatsen naar achter
geschoven en heb ik de eerste jaren linksback
gespeeld. Vervolgens ben ik op de linkshalf
terecht gekomen en daar speel ik nu nog steeds.
Ik heb dus de hele linkerkant gehad maar moet
zeggen dat de linkshalf positie mijn favoriete
positie is.

Vroeger zou ik profvoetballer gezegd hebben
maar ik was er al vroeg achter dat dat niet ging
gebeuren. Nee deze vraag is niet zo moeilijk. Als
ik een wens heb op de korte termijn is dat
natuurlijk kampioen worden met deze groep. Op
de lange termijn zou ik met GWVV een stabiele
5e of misschien wel 4e klasser willen worden.
Maar dat ligt nog zo verweg. Eerst maar eens
zien of de wens op korte termijn kunnen
realiseren.

Zoja, wordt er ook op de te verbeteren punten
getraind ?

Door de blessure die je afgelopen zondag opliep
zul je een aantal weken moeten missen, heb je
een idee hoe lang het gaat duren en ben je in het
verleden al vaker tegen zulk soort blessures
opgelopen?
Helaas heb ik deze
blessure al een aantal
keer vaker
gehad. De vorige keren
heb ik er ongeveer een
week of 6 over gedaan
om terug te komen. Ik
hoop na de winterstop
weer fit zijn. Ook heb ik
op mijn 14e één jaar niet
mogen voetballen vanwege een knie blessure.

Chiel wil je nog terugkomen op èèn van
bovenstaande vragen of wil je nog wat anders
kwijt, dan stellen we je nu daarvoor in de
gelegenheid.
Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk bedanken
voor de smsjes en telefoontjes om me
beterschap te wensen. Verder hoop ik natuurlijk
dat we met deze groep een super mooi seizoen
tegemoet gaan. Met de steun van het publiek,
zoals de afgelopen wedstrijden, moet dat
absoluut lukken.
Chiel bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek, we wensen je veel sterkte met je
blessure en hopen je over niet al te lange tijd
weer op de velden te zien.
De redactie
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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. 2
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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

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

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

copie binnen:
10 november
8 december
16 februari 2010
16 maart
13 april
18 mei
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komt uit op:
19 november
17 december
25 februari 2010
25 maart
22 april
27 mei

(vervolg Superelf)
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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
18-10-2009 wedstrijd tegen St.Joris 1
Sponsor Rabobank

Wij bedanken alle balsponsoren
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Hebt u ook interesse om een
bal te sponsoren in het seizoen
2009-2010 neem dan contact op
met èèn van de bestuursleden.

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010
Dat kump in de Boogbal

• Wij wensen ons bestuurslid Arnold Versleyen

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

een spoedig herstel toe.

• Wij feliciteren het 1e elftal met het pakken van
de 1e periodetitel.
• Wim en Wim onze beide scheidsrechters

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
2-10-2009

lopen tegelijk het veld op vraagt Wim aan Wim:
“Is ow bal ook zo zacht?” De andere Wim kijkt
naar beneden, het antwoord van de andere
Wim laat zich raden. “

• Jules van de Pavert koopt altijd twee paar

schoenen als hij nieuwe nodig heeft. Als er één
niet lekker zit trekt hij de andere linker van het
andere paar aan. Zo krijg je natuurlijk met al
die kleuren wel een fleurig geheel op het veld.
En zonder blaren of pijn aan de hak

• Danny Karsten had in de wedstrijd tegen St.

Joris wel erg weinig te doen. Door het publiek
werd hem zelfs een stoel en een hangmat
aangeboden. Danny ging hier echter niet op in.

• Tonny Slutter heeft in de rust van de wedstrijd

altijd een spreuk die uitstekend op een tegeltje
zou passen. Wat is het verschil tussen een
kans en een koud biertje? ………………………
Een koud biertje gaat er altijd wel in.

• Marcel v.d. Pavert (Mzn) staat op het punt om

in te vallen tegen Dinxperlo. Zenuwachtig staat
hij te popelen en zegt: “Ik bun mien toch
zenuwachtig” waarop Ferdie reageert vanaf de
bank: “Joa, wi’j ook.”

• Henk Masselink

vraagt aan Nico
Marcus onze fotograaf
of hij met al die goals
van het 1-ste wel
genoeg rolletjes bij
zich heeft. Nico kijkt
Henk een beetje
bedenkelijk aan…..
Henk je weet toch dat
tegenwoordig niet
alles meer op rolletjes
loopt.

Grol DA1
GWVV DA1
AZSV E10
GWVV E1G
GWVV E2
VVG '25 E8
GWVV F1G
VVG '25 F6
GWVV D1
Silvolde D3
GWVV B1D
Ulftse Boys B1
Stokkum 4
GWVV 3
GWVV 2
WVC 5
Wolfersveen 3
GWVV 4
GWVV 1
Stokkum 1
GWVV DA1
Steenderen DA1

3-10-2009
AZSV D4
3-10-2009 Terborg E3G
3-10-2009 Longa '30 E9
3-10-2009 FC Trias F13M
3-10-2009
WVC B2
4-10-2009
GWVV 2
4-10-2009
GWVV 3
4-10-2009
GWVV 1
10-10-2009
GWVV E2
10-10-2009 GWVV F1G
10-10-2009
10-10-2009
11-10-2009
11-10-2009
16-10-2009
17-10-2009
17-10-2009

GWVV D1
GWVV B1D
Winterswijk 5
Aerdt 1
GWVV DA1
GWVV E2
GWVV F1G

17-10-2009
DZSV E3
17-10-2009 Westendorp D1
17-10-2009 Ajax B B1GD
18-10-2009
GWVV 2
18-10-2009
Dinxperlo 5
18-10-2009
Pax 7
18-10-2009
GWVV 1

• Hennie Ketelaar gaat

3 2
10 1
7 4
2 3
7 0
3 6
4 1
7 1
1 11
4 1
4 5

GWVV D1
GWVV E2
GWVV E1G
GWVV F1G
GWVV B1D
Silvolde 3
Zelhem 6
NVC 1
Silvolde E3
NVC F1

0
1
6
0
4
5
2
4
2
4

3
4
2
3
2
3
0
1
1
1

Longa '30 D4
Longa '30 B3
GWVV 2
GWVV 1
Steenderen DA2
Varsseveld E4
Varsseveld F7

3
1
2
2
2
8
1

2
1
1
2
6
6
4

GWVV E1G
GWVV D1
GWVV B1D
Varsseveld 4
GWVV 4
GWVV 3
Sint Joris 1

0 10
2 1
2 3
0 2
2 5
13 1
8 0

omdat Hennie graag alles goed wil horen wat
er in Varsselder-Veldhunten zoal allemaal
gebeurd?
Mocht u een keer een half geniete Boogbal in
de bus krijgen dan weet je dat ten tijde van het
nieten weer een roddel over tafel ging.

af en toe zo op in z’n
werk als nieter tijdens
de inlegavonden dat
hij na zo’n twintig
boogballen pas merkt
dat er geen nietjes in
zitten. Of is dit
concentratie- verlies
Boogbal nr. 2
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Jeugdnieuws

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

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

Clubhuis:
Kitty Berndsen
Bennie Mulder
Peter Roes
Kristel Aalders
Ferenc Schepers

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

Talenten
Stond er in de vorige Boogbal al een verhaal over Bas van de E, die
het zeer goed had gedaan op de keepersdag en zo een vervolg kreeg
op de keeperschool van Edwin Susebeek, ook 2 spelers van
G.W.V.V. mogen verder bij de zgn. talentenschool van De
Graafschap. Robin en Max zijn uitgekozen om op de
woensdagmiddag extra trainingen te krijgen van o.a. Wim van Zeist,
techniektrainer van De Graafschap. Een knappe prestatie van deze 3
jongens en toch ook een succesje voor de jeugd van G.W.V.V.
We wensen ze allen veel succes en we weten zeker dat jullie er beter
van worden en dat betekent dat jullie teams ook beter worden.
Copy
Als het goed is vind je in deze Boogbal een verhaal van enkele Bjunioren. Een goed initiatief en ook een aanmoediging/verplichting aan
anderen om ook de pen of de computer te pakken en een stukje te
schrijven/typen. Dat kan gaan over de trainingen/wedstrijden, maar
over iets anders mag natuurlijk ook.
Clubhuis
Een oproep in de vorige Boogbal heeft toch een reactie opgeleverd.
Wanneer het clubhuisteam definitief is uitgebreid, zult u het horen.
Overigens zijn we altijd op zoek naar mensen die wat voor de jeugd /
vereniging willen doen.
Uitbreiding trainersstaf
Kees van de Pavert assisteert Andrès bij de training van de D op de
donderdag, tevens is hij (wanneer hij kan) de grensrechter op de
zaterdag. Dus…oudere jeugd…misschien iets voor jou…nu of in de
toekomst…jeugdtrainer / jeugdleider bij G.W.V.V.
Club van de week
Vrijdag 2 oktober was G.W.V.V. club van de week bij de wedstrijd De
Graafschap – FC Dordrecht. Pas 1 week daarvoor werd dat bekend,
dus dat betekende: actie op de korte termijn! M.n. Ellen Rots wist alles
zo te regelen dat G.W.V.V. die dag volop vertegenwoordigd was. Voor
de wedstrijd waren jeugdspelers de erehaag voor de spelers van
beide teams. In tenue en met vlaggen werden de spelers en de
scheidsrechter en grensrechters ontvangen. Nico Marcus (voorzien
van hesje met opdruk “PERS”) maakte foto’s op het veld en op de
tribune.
Op de tribune waren vak 31 en 32 eigenlijk een soort “thuisvak”voor
Varsselder, de selectie was er om de kunst af te kijken, het
jeugdkader was er en natuurlijk de vele jeugdspelers. De B - Junioren
waren op de fiets, want dat was makkelijker om na afloop de Mac
Donalds te bereiken. Daarnaast vele ouders van jeugdleden die als
rijouder dienst deden of gewoon als belangstellende. Al met al een
fantastisch initiatief van De Graafschap en een leuke activiteit voor de
vereniging.
Competitieverloop
Op dit moment van schrijven zien we dat de E2 en de D bovenaan
staan in hun competitie. Dat heeft te maken met de indeling, maar ook
met de voetbalkunsten van beide teams. Winnen is leuk, maar winnen
met goed voetbalspel is uiteindelijk het doel. De E1 en de B-junioren
hebben een zwaardere indeling, maar dat betekent vaak ook dat er
wat meer gevraagd wordt van de spelers en dat ise natuurlijk niet erg.
Overigens wist de B op zaterdag 9 oktober hun 1 punt te behalen
tegen Longa. Knap, want Longa had daarvoor alles nog gewonnen.
De F tenslotte doet goed mee in hun competitie. Keurig boven in de
middenmoot en dat voor ´t eerst in competitieverband.
Jeugd naar de senioren
Voor ´t jeugdkader is ´t prettig
om te zien dat diverse spelers
betrokken worden bij het 1e elftal. Op de donderdag, maar ook op
wedstrijddagen. Daarnaast trainen steeds meer ex A-junioren 2 keer
per week. Een goede zaak, want daar wordt je zelf beter van maar de
vereniging ook.
Het jeugdbestuur
Boogbal nr. 2
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Met G.W.V.V. naar De Graafschap

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

25-10-2009
25-10-2009
25-10-2009
31-10-2009
31-10-2009
31-10-2009
31-10-2009
31-10-2009
1-11-2009
1-11-2009
1-11-2009
1-11-2009
6-11-2009
7-11-2009
7-11-2009
7-11-2009
7-11-2009
7-11-2009
8-11-2009
8-11-2009
8-11-2009
8-11-2009
13-11-2009
14-11-2009
14-11-2009
14-11-2009
14-11-2009
14-11-2009
15-11-2009
15-11-2009
15-11-2009
15-11-2009
21-11-2009
21-11-2009
21-11-2009
21-11-2009
22-11-2009
22-11-2009
22-11-2009

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

NVC 2
GWVV 2
Meddo SC 3
GWVV E1G
Gendringen E5G
GWVV D1
AD '69 F3G
GWVV B1D
SVGG 2
GWVV 3
GWVV 4
Halle 1
GWVV DA1
FC Trias D3
GWVV E2
GWVV F1G
Terborg E2G
Varsseveld B2
SDOUC 6
Gendringen 7
GWVV 2
GWVV 1
Olympic DA1
GWVV E1G
FC Trias E10M
Ajax B F2G
GWVV D1
GWVV B1D
GWVV 3
GWVV 4
SDOUC 4
VVL 1
Gendringen D2
GWVV F1G
SKVW E3G
Grol B4
Zelhem 5
GWVV 2
GWVV 1

GWVV 3
Grol 3 (beker)
GWVV 4 (beker)
Grol E5
GWVV E2
SVGG D1G
GWVV F1G
AZSV B3
GWVV 2
VVG '25 5
VVG '25 4
GWVV 1
Gelre FC DA2
GWVV D1
Grol E10
Gendringen F3
GWVV E1G
GWVV B1D
GWVV 3
GWVV 4
FC Eibergen 4
SVGG 1
GWVV DA1
Dinxperlo E2
GWVV E2
GWVV F1G
Dinxperlo D2
SDOUC B2
Gendringen 6
Stokkum 5
GWVV 2
GWVV 1
GWVV D1
VVG '25 F5
GWVV E1G
GWVV B1D
GWVV 4
Bredevoort 3
Carvium 1

29-11-2009 Beker/inhaalwedstrijden
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Staand v.l.n.r. Thijs Hegman, Merlijn Wolters, Nova Schut, Cas
Steenbreker, Milan Frazer. Geknield v.l.n.r. leider/trainer Michael Wolters,
Sem Schepers, Jeroen Bruins, Koen Offenberg en Kay Messing. Op de
foto ontbreekt leider Hans Bruins.

F-pupillen nieuws
N

a 9 trainingen en 6 wedstrijden wordt het
een keer hoog tijd dat er een stukje van de Fpupillen in de Boogbal komt.
Omdat de meeste F-pupillen nog op school
moeten leren schrijven lijkt het me handig dat ik
de pen dan maar even ter hand neem.
In ieder geval zijn we aan het begin van dit
seizoen begonnen met een compleet nieuw
team. De meeste spelers hebben al wel 2 jaar
"kleutervoetbal" erop zitten, dus ze weten
gelukkig wat een bal is en waar deze naar toe
moet.
We hebben 8 mannelijke teamleden en zijn zeer
blij met onze enige vrouwelijke teamlid Nova
Schut. Mocht u een keer komen kijken dan kunt u
ook zien dat zij haar "mannetje" staat. Nova
mocht ook als eerste F-pupil optreden als pupil
van de week bij het eerste elftal. Ze heeft er een
mooie rode bal aan over gehouden.
Als trainers/leiders zijn Michael Wolters en Hans
Bruins aangesteld en iedere woensdagavond
trainen we van 18:00 uur tot 19:00 uur.
Er zijn in totaal 9 F-pupillen (Als ik het goed heb
staat er in deze Boogbal een foto van het
complete team) en bij gebrek aan eigen spelers
krijgen we versterking van de E-2 pupillen. Van
dit laatste hebben we al een paar keer dankbaar
gebruik gemaakt.
Als we de balans opmaken na 6 wedstrijden
kunnen we zeggen dat het best goed gaat. We
hebben 3 wedstrijden gewonnen en drie
wedstrijden verloren. Gelukkig zijn er nog geen
dubbele cijfers nodig bij onze wedstrijden zodat
je kunt zeggen dat we goed zijn ingedeeld. Een
wedstrijd winnen met 14-0 is net zo leuk als een
wedstrijd verliezen met 14-0. Waar het vooral bij
de F-pupillen omgaat is om met plezier op het
veld te staan, een beetje inzet is niet verkeerd
maar het is en blijft een lang leerproces.
Zelf heb ik helaas niet alle wedstrijden gezien,
maar de wedstrijden die ik heb gezien zijn best

goed. Er wordt redelijk goed met
elkaar gevoetbald en een klein
beetje veldverdeling is er ook al.
We moeten als leiding de
aandacht er wel bij zien te
houden want wat er naast het
veld iets gebeurd dan is voetbal
niet meer het belangrijkste wat er
is.
We hebben gewonnen van
Netterden (4-1), Fc Trias (0-3) en
Silvolde (6-1). De wedstrijden
tegen Varsseveld (1-4), VVG'25
(2-3) en Etten (2-0) gingen
helaas verloren. Zoals u ziet zijn
het mooie uitslagen waar de
voetballers best trots op mogen
zijn.
Een zeer uitgebreide wedstrijd
analyse hoeft u van ons nog niet
te verwachten omdat de spelers
zelf de regels nog moeten leren.
We zijn in ieder geval blij met de
vele toeschouwers die ons iedere
week komen bekijken. Wanneer
we uit moeten hebben we
minimaal 3 ouders bij ons en
meestal zijn het er veel meer.
We gaan met veel goede moed
verder met de competitie en met
een beetje geluk eindigen we
redelijk bovenin.
Hans Bruins

Zakdoek
Ialsk weet
niet of het een “tic” van me is, maar
ik van huis ga moet ik een zakdoek bij me

hebben. Als ik ontdek dat ik er geen bij me
heb dan wordt ik onrustig en desnoods stap
ik een winkel in of bel ik bij familie aan.
Ongeveer 12 jaar geleden begon ik als trainer/
leider van de GWVV-jeugd. In de loop van de
seizoenen heb ik regelmatig de zakdoek erbij
gehaald om tranen bij spelers weg te vegen.
Ik denk aan jongens zoals Jimi, Roel, Twan etc.
Toen ik de leeftijd van 10, 11 jaar had, heb ik ook
menig traantje gelaten. Ik kon namelijk niet tegen
mijn verlies. Op verjaardagen word ik er nog wel
eens aan herinnerd (ha,ha…).
Dit seizoen ben ik weer trainer van de D1pupillen, jongens van 10 .. 11 jaar, en jullie raden
het al.
De zakdoek wordt weer regelmatig uit mijn
trainingsbroekzak gehaald om iemands tranen
weg te vegen en hem natuurlijk te troosten. Altijd
weer een teder moment.
Jongens schaam je er niet voor, want huilen is je
gevoelens uiten en dat mag best gezien worden.
En wat het voetbal betreft gaat het goed. Een
groep die enthousiast en leergierig is. Het is ook
een groep die veel aandacht nodig heeft en dat is
ook een uitdaging. Daarom ben ik blij met Chiel
Terhorst en Kees v/d Pavert, jongens die me hier
in goed helpen.
Jongens we gaan een leuk seizoen tegemoet.
Vriendelijk Sportgroet, Andres Moreno.
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steeds niet wie hier de dader van is. We hopen
dat hij zich zo spoedig mogelijk meldt bij het
bestuur.
Omdat we geen A junioren hebben, mogen
sommige
spelers van de B meetrainen met het
2e, hier zijn deze jongens erg blij mee. Maar ook
zijn we erg blij met de voorlopige steun op
maandag avond van Jordy Stevering. Hij gaat
meetrainen met de B en kan misschien andere
jongens hiermee het voetbalspelletje aanleren.

Z

aterdagochtend, iedereen komt bijeen om
te voetballen. We weten dat het niet makkelijk
wordt. We zijn hoger ingedeeld dan vorig jaar,
maar we hebben ook versterkingen vanuit de A.
Niels en Dirk zijn er dit jaar bijgekocht.
Daarentegen zijn Dion en Casper weggekocht
door de D1. Ons team bestaat nu uit 15 spelers.
Maar als het nodig is, kunnen we Roel Jansen
huren voor een mooie prijs van de senioren.
Maar we denken maar zo, als we die punten
willen halen, moet er toch wat veranderen. Zo
kunnen we deze steunpilaar er goed bij
gebruiken.
Ook hebben we een hele nieuwe staf. Zo is Peter
Berendsen onze hoofdcoach en hij word
geassisteerd door Tim Jansen. Op maandag
traint Ferdie ons, en op woensdag trainen Sven
en Tim ons.
Maar even terug op de zaterdagochtend. Thuis
op de Buitenham spelen we om half 3 ’s
middags. We hebben er tot nu toe 4 wedstrijden
opzitten. Dit zijn de wedstrijden tegen: KSH, KSV,
Ulfste Boys en WVC (altijd lastig). Zoals gezegd
was het ook lastig om te winnen van deze
concurrenten. Maar we hebben niet verloren door
onze inzet, we hebben deze wedstrijden verloren
door kleine foutjes. Maar na vele tranen zijn we
er nu weer helemaal bovenop. Na deze week
een paar felle trainingen te hebben gehad, hopen
we morgen, tegen Longa te stunten. Dit kan
echter alleen gebeuren wanneer de Buitenham
vol loopt met toejuichende supporters.

Met het vervoer is het ook niet altijd feest voor
Peter Berendsen. Zo heeft hij al meerdere keren
moeten rijden waar dit niet de bedoeling was. Zo
is het erg lastig voor hem om rond te komen.
Iedereen weet dat de benzine prijzen
tegenwoordig gigantisch hoog zijn. Zo heeft Peter
al vele keren geld moeten opofferen voor de B1.
We vragen hiermee eigenlijk een kleine bijdrage
voor Peter.
Ook moeten we tegenwoordig niet alleen fel zijn
met wedstrijden, maar ook met trainingen. We
hebben nu een systeem waarbij er op de
woensdagavond 3 punten kan worden gehaald
met het partijspel. Nu gaat iedereen er helemaal
voor met het partijspel om de 3 punten binnen te
slepen. Wie de meeste 3 punten heeft aan het
eind van het jaar, verdiend een mooie prijs van
onze trainers.
Voor interviews kunt u ons ook bereiken via onze
website. U kunt hier ook foto’s bekijken van ons
getalenteerde team. We willen ook graag een
reactie na het bekijken van onze website. Onze
website is: www.boysgwvv.hyves.nl
We zien u graag terug op Sportpark de
Buitenham te Varsselder. Hier kunt u eens zien
wat echt voetbal is. Barcelona is er helemaal niks
bij.
We danken u voor het lezen van onze reportage.

We vinden het wel erg jammer dat er niet altijd
volledig getraind kan worden, of een wedstrijd
gespeeld kan worden. Zo moet Johnny wel eens
werken, en het brommer certificaat speelt ook
een belangrijke rol in ons team.
De spelers hebben ook wel eens hun slechte
momenten, maar dat geldt ook zeker voor onze
trainers. Zo hebben we Peter al zien wildplassen
op ons voetbalveld. Maar Tim kan er ook wel wat
van. Uitwedstrijd tegen
WVC, we moesten
warmlopen op veld 5.
En wat zien we daar,
Tim zit te koekeloeren
na een stel meiden die
aan het korfballen zijn.
Dat kan toch niet net
voor een lastige pot?
Met Ferdie hebben we
altijd last van een
‘ballen incident’. Zo
raken we elke
maandag wel weer een
paar ballen kwijt. Na de
politie ingeschakeld te
hebben weten we nog
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
November
7 oud papier ophalen
11 Lampionnenoptocht
20,21 Speculaasactie Fanfare
22 Sinterklaasintocht

Nieuws vanuit
Vereniging
Dorpsbelangen
Varsselder – Veldhunten (VDVV)

M ede dorpsgenoten,
Als bestuur van VDVV hebben wij het initiatief
genomen om te kijken of Buitenschoolse
Opvang in ons dorp realiseerbaar is.
Hiervoor hebben wij contact gezocht met
kinderopvang Juut & Co. Ons idee is door hun
met open armen ontvangen. Ook de school en
GWVV staan erg positief tegenover het idee.
Tijdens de ouderavond heeft Juut & Co zichzelf in
het kort gepresenteerd. Uit deze kennismaking
bleek dat zij zich erg flexibel opstellen. Vaste en /
of flexibele opvang, vakantieweken, combinaties
met “opa opvang” er is veel mogelijk.
Indien er belangstelling is wil men zo snel
mogelijk opstarten.
Hebt u als ouder belangstelling, of kent u
mensen van binnen of buiten het dorp die ook
belangstelling hebben, aarzel niet maar meldt u
geheel vrijblijvend bij Juut & Co. Hebt u nog niet
gereageerd, doe dit voor 1 november omdat we
dan willen kijken of B.S.O. in ons dorp
realiseerbaar is.

Als bestuur van VDVV hopen we door dit initiatief
weer een stukje meerwaarde in de leefbaarheid
van ons dorp nu en naar de toekomst gerealiseerd te hebben. Wij hopen dat u ons initiatief
ondersteund door te reageren en van dit initiatief
een realiteit te maken.
Voor de volledigheid hebben wij de brief die de
kinderen hebben meegekregen hieronder
nogmaals afgedrukt.

Woningbouw
De enquête die wij gehouden hebben in de
maanden juli en augustus om de woonbehoefte
in ons dorp verder te concretiseren heeft een 30tal reacties opgeleverd. De reacties zijn zeer
divers. Vanuit onze kant willen wij nogmaals een
oproep doen aan starters. Juist deze groep blijft
achter in de uitslagen. Een initiatief als collectief
particulier opdrachtgeverschap biedt juist starters
kansen.
De uitgewerkte enquête is 22 oktober aangeboden aan B & W van de gemeente.
De uitkomsten dienen als handvat bij het verder
invullen van de woningbouwlocaties.
De volledige uitgewerkte enquête zult u ter zijner
tijd kunnen lezen op de dorpswebsite.
Hieronder volgt alvast de hoofdconclusie uit het
rapport.
“De hoofdconclusie die VDVV trekt naar
aanleiding van deze enquête naar woningbouwbehoefte in Varsselder-Veldhunten is dat er
voldoende latente vraag aanwezig blijkt om
verdere woningbouw te realiseren om de korte(6 tot 24 maanden) en de middenlange termijn (2
tot 5 jaar). De belangstelling voor rijtjeswoningen
en huurwoningen is aanwezig, maar slechts beperkt. De meeste interesse gaat uit naar vrijstaande- en 2-onder-1 kapwoningen. Ook voor
een aantal seniorenwoningen is belangstelling
gebleken.
De VDVV heeft goede hoop dat de gemeente
Oude IJsselstreek en bijvoorbeeld Wonion deze
gegevens op een juiste manier interpreteren en
het dorp Varsselder-Veldhunten van een verdere
impuls voorzien en daarmee op termijn ook de
leefbaarheid en saamhorigheid van het dorp
verder vergroten.”
Dorpswebsite
Op dit moment wordt er door diverse verenigingen hard gewerkt aan de invulling van de
dorpswebsite.
www.VarsselderVeldhunten.nl komt eraan.
Sponsoren voor de website zijn nog steeds
welkom. Voor slechts € 60 kunt u, uw logo
plaatsen op de website. Hebt u interesse, meldt u
dan bij ondergetekende.
Tot horens,
Namens bestuur VDVV,
Wim Klompenhouwer, voorzitter.
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Ulft, 6 oktober 2009
Nijverheidsweg 7
7071 CH, Ulft
Telefoon (0315)231775
Telefax (0315)231157

Geachte ouder/verzorger,
Beste Boogbal lezers,

V
anuit de Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder-Veldhunten (VDVV) is het initiatief

genomen om de belangstelling voor
Buitenschoolse Opvang (verder te noemen
BSO) in Varsselder te inventariseren.
Omdat wij ruime ervaring hebben met deze vorm
van opvang zijn wij in gesprek gekomen met
VDVV. Graag stellen wij ons aan u voor.

V
oor deze editie van de Boogbal hebben we
van de toneel vereniging een klein quizje
bedacht…….

Hieronder zie je een actiefoto die genomen is
tijdens een van de oefenavonden.

Kinderopvang Juut & Co is gevestigd in Ulft en
biedt de volgende opvangmogelijkheden in de
regio:
Gastouderopvang
Opvang in haar kinderdagverblijf aan de
Nijverheidsweg 7 in Ulft
BSO in Bredevoort en Ulft. Binnenkort ook in
Braamt.
Bij voldoende belangstelling is het mogelijk om
binnenkort te starten in Varsselder. Uiteindelijk
zal de BSO onderdak kunnen vinden in het nieuw
te bouwen Gemeenschapshuis, tot die tijd zijn er
mogelijkheden op het sportcomplex in Varsselder
voorhanden.
Juut & Co vindt het belangrijk om kinderen tijdens
de BSO te stimuleren en te motiveren op een
speelse manier. Ieder kind is uniek en zo gaan
de gekwalificeerde leidsters van Juut & Co ook
met de kinderen om. Gezelligheid en huiselijkheid
is van groot belang. Een knuffel of een aai over
de bol hoort hier ook bij. Er is ook veel aandacht
voor de kinderen die de belevenissen van die
dag willen vertellen. Daarnaast worden er
activiteiten aangeboden, maar de kinderen
kunnen ook gewoon lekker bijkomen of zelf gaan
spelen. In de vakanties wordt er met een project
gewerkt.

De vraag is wat gebeurt hier:
1. Ino onderwerpt zich gedienstig aan de
meesteres tijdens een bezoek aan de sexclub.
2. Ino is bezig als diensplichtige soldaat met een
oefening
3. Ino speelt een decorstuk en doet zich voor als
paard.
Directbetrokkenen en familieleden en leden van
de toneel vereniging zijn uitgesloten van
deelname
Voor de oplossing zie op pagina 25 in deze
Boogbal.
John Fischer.

Goede kinderopvang blijkt een prima aanvulling
te zijn op de opvoeding. De kwaliteit, financiering
en de controle van kinderopvang is vastgelegd in
de Wet Kinderopvang. Juut & Co is een
geregistreerde kinderopvangorganisatie. Ouders
hebben recht op kinderopvangsubsidie. Kijk voor
meer informatie op www.toeslagen.nl of bel ons
voor meer informatie. Buitenschoolse opvang is
niet duur.
Bent u ook enthousiast geworden en willen uw
kinderen graag bij ons spelen, dan vragen wij u
vriendelijk contact met ons op te nemen. Wij
willen begin november samen met de VDVV de
getoonde belangstelling gaan inventariseren en
verzoeken u dus voor 1 november a.s. te
reageren.
Telefoonnummer 0315-231 775 of mailen met
info@juutenco.nl
Met vriendelijke groet,
Juut & Co
Hester Salomé
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Fanfare
St. Gregorius
organiseert :

Wereldrecord poging op
Jungfraujoch door het
O.L.V. Gilde

SPECULAAS-ACTIE

F

Vrijdag 20 November 2009
en
Zaterdag 21 November 2009

anfare St. Gregorius uit VarsselderVeldhunten houdt op vrijdagavond 20
November en zaterdag 21 November haar
Speculaas actie.
Er worden zakjes met hierin 10 grote
speculaaskoeken aangeboden. De koeken
worden door de Echte Warme Bakker gebakken,
waardoor de kwaliteit gewaarborgd is. De
muzikanten gaan vrijdagavond in de thuishaven
Varsselder-Veldhunten deur aan deur rond. Op
zaterdag worden zoveel mogelijk buurtdorpen
van Gemeente Oude IJsselstreek opgezocht. De
leden zullen er alles aan doen om de
speculaasactie tot een succes te maken.
2009 is nog steeds het jaar van de Jeugd. Maar
liefst 16 blokfluitleerlingen en 18 muziekschool leerlingen zijn bezig met hun muzikale opleiding.
Niet eerder had de Fanfare dit hoge aantal
leerlingen en we zijn hier uitermate trots op.
Samen met leerlingen van Fanfare Concordia uit
Netterden is een eigen Jeugdorkest gestart. Op
01 November neemt dit orkest deel aan het
Jeugd muziekconcours in Winterswijk. Daar
zullen ze op hun muzikaliteit worden beoordeeld.
De opbrengst van de speculaas actie gaat in zijn
geheel naar de Jeugdafdeling van de Fanfare.
Het komt ten goede aan de aanschaf van nieuwe
instrumenten. Tevens is het geld nodig voor de
nieuwe opzet van het opleiden van de
Jeugdleden. Dit gebeurt volgens het project
“Muziek maak je zelf”. Hierbij vervallen de AMV
blokfluitlessen, en krijgen de leerlingen in een
tijdsbestek van 15 weken alle aspecten van
muzikale vorming voorgeschoteld. Ze maken
kennis met de verschillende muziekinstrumenten
en zijn aan het einde van de 15 weken in staat
een instrument uit te kiezen. Met het gekozen
instrument vervolgen de leerlingen dan hun
muzikale opleiding.
Tijdens de speculaasactie op zaterdag 21 Nov. is
het gildegebouw De Tent van 10.00 uur t/m 16.00
uur open en is er gelegenheid om zakjes
speculaas te kopen.
De prijs voor één zakje speculaaskoeken
bedraagt slecht € 3,00. Bij afname van meerdere
zakjes zakt de prijs naar € 2,50. Het
telefoonnummer van De Tent is 685707.
De Fanfare is op zoek naar bedrijven, winkels,
verenigingen of instellingen die in de Sinterklaas
periode een attentie willen uitdelen aan klanten of
medewerkers. Hiervoor zijn onze zakjes met
speculazen uitstekend geschikt. Tips,
aanmeldingen of bestellingen zijn van harte
welkom bij Jan Aalders tel. 632727 en Henri
Hebbink tel. 632695.
Bestuur en Leden
bedanken U alvast voor Uw steun.

H

ier een Verslag van de vendeliers(sters)
over de reis naar Zwitserland voor een
recordpoging massa-vendelen op hoogte.
Op zaterdag 10 oktober zou het moeten gaan
gebeuren de poging op Jungfraujoch om het
wereldrecord vendelen te zetten op hoogte.
De planning van de reis en de overnachtingen in
Zwitserland begon op de Varsselders/Huntense
kermis. Hier werden de contacten gelegd met
Monique (van de Pavert) en Andreas Kaufmann.
Ze runnen een hotel aan de voet van de berg
‘Junfraujoch’ waar de recordpoging zou gaan
plaats vinden.
Hun reactie was zeer enthousiast en
overnachtingen in hun hotel ‘Central hotel Wolter’
voor dat weekend (9,10,11 oktober) was dan ook
geen probleem. Nu alleen nog een bus zien te
regelen en een paar details met de organisatie
daar en de reis richting Zwitserland kon
beginnen.
Vrijdagmorgen 9 oktober om 6.30 uur vertrok de
bus richting Grindelwald, met 37 personen van
het O.L.V. Gilde en 13 personen van Schutters
EMM uit Hengelo.
De busreis verliep voorspoedig op een aantal
files na en via België, Luxemburg en Frankrijk
naar Zwitserland is toch wel een hele omweg.
Maar van verveling in de bus was geen sprake,
Rob en Angelique wierpen zich op als spelleiders
voor de bus bingo.
De prijzen waren fantastisch, namelijk een aantal
hard (met nadruk op hard) gekookte eieren,
Bennie van Greet had een geluksduif op zijn
schouder zitten, hij won 4 van de in totaal 6
eieren. Dit was na een aantal uren zitten in de
bus ook goed te ruiken.
In de loop van de middag werden er een aantal
meegebrachte Grolsch flesjes ontkroond wat
natuurlijk de gezelligheid ten goede kwam. Om
21.30 uur kwamen we in Grindelwald aan.
Alwaar ons nog een heerlijk diner te wachten
stond. Na nog een paar biertjes, wijntjes op het
verwarmde terras genuttigd te hebben was
iedereen ook aan slapen toe.
De volgende dag zaterdag 10 oktober, de dag
dat het moest gebeuren het zetten van een
wereld record. Het ontbijt om 7.30 uur was
perfect en een goede bodem voor de rest van de
dag. Na een groepsfoto gemaakt te hebben voor
het hotel, waar alle Japanse toeristen van mee
profiteerden. Vertrokken we 9.30 uur naar station
Grindelwald Grund waar we om 10.00 uur met
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een treintje de berg Jungfraujoch gaan
besteigen. Op het station ‘Kleine Scheidegg’ op
een hoogte van 2061 meter moesten we nog 1
keer overstappen op een ander treintje. Door de
drukte werd onze groep een beetje uit elkaar
gerukt. Ook het weer hier is niet best, het regent
ononderbroken, dit belooft niet veel goeds voor
de top. Het laatste stuk in de trein naar de top
van de Jungfrau wordt steeds steiler en de rotsen
en gletschers steeds angstaanjagender, tot we
uiteindelijk in de berg verdwijnen en we geen
contact meer hebben met de buiten wereld. De
top wordt bereikt om 12.00 uur waar we ons op
moesten stellen om de laatste meters per voet
door een tunnel de Jungfrau te bedwingen hier
worden we begeleid door een pijpskorps.
Het moment dat het einde van de tunnel in zicht
komt en het weer ook is onvergetelijk. Al die
vendeliers in deze noordpoolachtige
omstandigheden wind, sneeuw en een
gevoelstemperatuur van -20 graden celsius.

Het zicht op de berg was nihil door de sneeuw en
je moest je voorman (vrouw) goed in de gaten
houden anders zou je hier zomaar als vermist
opgegeven kunnen worden. Na met alle
vendeliers (626) uit Italie, Duitsland, Belgie,
Oosterijk, Zwitserland en natuurlijk Holland
gezwaaid te hebben verlaten we de top of
Europe en trekken wij ons terug in de berg, waar
het toch wel een beetje aangenamer is.
Het was koud en de omstandigheden waren
erbarmelijk maar we hadden het gehaald. We
hebben met z’n allen een wereldrecord gezet,
goed voor een vermelding in het Guinness boek
of World records.
Met al die vendeliers de berg weer verlaten is op
zich ook al een hele happening. We stonden met
z’n allen (626) vendeliers te wachten op het
station om weer in te mogen stappen in de
treintjes die ons weer naar beneden zouden
brengen.
Leo (van de Bergsheweg) sprak op dat moment,
in een openstaande microfoon, de onvergetelijke
woorden: “Achtung, Achtung, die Holländische
gruppe geht als erste in den zug rein”. Er ging
een baan van mensen opzij en we konden als
eerste in de treintjes stappen voor de steile reis
terug naar Grindelwald Grund en van daaruit
naar Interlaken Oost waar in het Mystery Park
nog een diner en een avondfeest op ons te
wachten stond, ook waren hier talrijke vendel
demonstraties wat indruk op ons maakte.21.30
uur gingen we weer met de bus naar Central
Hotel Wolter van Monique en Andereas, waar we
nog een paar uurtjes zeer gezellig gezeten
hebben en ons gezette wereldrecord nog
uitgebreid gevierd hebben.

De bediening was uitstekend en één van de
serveersters (Nicole) zou een aanwinst kunnen
zijn voor ons toekomstige dorpshuis aldus één
van de vendeliers.
Om ± 24.00 uur wordt door iedereen toch weer
hun eigen kamer opgezocht om moe maar
voldaan in slaap te vallen, een wereldrecord
rijker.
Zondag 11 Oktober de dag van de terugreis. Om
7.00 uur ontbijten en om 8.00 uur zaten we al
met z’n allen in de bus om te vertrekken.
Nu zouden we toch via Duitsland rijden om de
reistijd te verkorten. In de bus werd weer volop
deelgenomen aan de busbingo en ook het
spelletje “petje op, petje af” kwam nog voorbij. Na
enkele files kwamen we om 19.30 uur in
Varsselder aan bij het Gildegebouw “de Tent”,
waar we opgewacht werden door Henk, Ap en
Irma, ze waren heel leuk gekleed in Tiroler outfits
en boden ons een welkomst drankje aan. Van het
opgestelde buffet werd volop gebruik gemaakt.
Ook werd nu het behaalde certificaat aan alle
deelnemers, dus niet alleen aan de vendeliers en
vendeliersters, maar ook aan de aanhang
hiervan uitgereikt.
Na nog een paar pilsjes gezamenlijk te hebben
gedronken, keerde iedereen moe maar voldaan
weer huiswaarts in de wetenschap dat wat we als
groep de laatste paar dagen meegemaakt
hadden ons niemand meer af kon nemen.
Varsselder is 20 wereld recordhouders rijker.
Ik wil iedereen
vanaf deze plek
bedanken, in het
bijzonder
Monique en
Andreas, die de
reis naar
Grindelwald en
de recordpoging
op Jungfraujoch
tot zo’n enorm
succes gemaakt
hebben.
Een vendelgroet van een
wereldrecord houder vendelier.

Oplossing Kom es Kieken.

O

m achter de juiste oplossing te komen
kunt u het beste komen kijken tijdens een
van de uitvoeringen en wel op 27 en 28 maart
2010 in DRU theater.
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Weet je nog van toen?

H

et O.L.V. Gilde brengt de laatste tijd opmerkelijk nieuws in de regio. Verleden jaar een
folkloristisch uitstapje naar Amsterdam, waar zelfs op tv aandacht aan werd besteed. En nu
recent een bezoek aan Zwitserland, waar op grote hoogte een vendelhulde werd gebracht wat een
wereldrecord opleverde in dat boek van bijzondere gebeurtenissen. Leuke dingen voor de leden van
het Gilde en het dorp om zo een vereniging uit te dragen. Ook leuk is, dat een oud dorpsgenoot,
Monique van de Pavert en haar man Andreas Kaufmann, geheel belangeloos hun hotel ter beschikking
stelden in het dorpje Grindelwald. Misschien kan deze familie in ons dorp wel een Grindelhuis bouwen,
waar alle verenigingen ondergebracht kunnen worden. De bergen maken we er zelf wel omheen. Dat
het Gilde een reputatie heeft als èèn van de oudste Gilden in Gelderland is bekend. Op het vaandel
staat 1679, dat bij elke gelegenheid wordt meegedragen als symbool van herkomst.
Wat de huisvesting en onderkomen van het Gilde is geweest en nog is, wordt een ander verhaal. In
heel oude tijden werd het jaarlijkse volksfeest van het dorp, in latere jaren kermis genoemd, in de 19e
eeuw gevierd op boerendelen wat in die tijd gewoon was. In 1877 werd er door het Gilde een tent van
losse zeildoeken aangeschaft en met de kermis bij toerbeurt opgezet. In Varsselder gebeurde dit bij
van de Pavert in Veldhunten bij Slutter, nu Ratering. Deze tent werd ook verhuurd aan buurtverenigingen en voor de rest van het jaar in een schuur opgeslagen. In 1913 werd besloten om een
vaste locatie voor het Gilde te bouwen. De plaats waar dit gebouw moest komen bracht veel tongen in
beweging. Uiteindelijk werd het gezet op de grens van beide buurtschappen, kosten ƒ 2.606,33.
In 1914 kon in het Feestgebouw, zoals het werd genoemd kermis gevierd worden en dit was voorlopig
tevens de eerste en laatste kermis in dit nieuwe gebouw omdat de 1e wereldoorlog uitbrak. Het
feestvieren was gedaan en toen in 1917 een eigen parochie werd gesticht diende het Feestgebouw als
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noodkerk, omdat het toch leegstond.
Na de oorlog in 1918 werd weer
gebruik gemaakt van een losse tent
om de kermis te vieren op de oude
lokaties. Nadat de huidige kerk in
1927 werd gebouwd kon het Gilde
weer beschikken over het gebouw
voor Gilde en parochiële
gebeurtenissen. De tijden hierna, in
de jaren dertig verslechterden en ook
het Gilde kon zich maar net staande
houden. Toen in 1940 de 2e
wereldoorlog uitbrak, kwamen de
Gildeactiviteiten opnieuw stil te liggen
en kreeg het Feestgebouw weer een
De dames vendeliers aan het vendelen tijdens een kermisdinsdag.
andere bestemming. In deze jaren
diende het als opslagplaats voor
graan en in de barre winter van 1944-1945 waren er Duitse soldaten ingekwartierd. Zij maakten gebruik
van zeer primitieve kachels en konden maar nauwelijks voorkomen dat het gebouw op een keer in
brand vloog. Na de oorlog werd het gebouw opgeknapt en vanaf 1946 konden er weer de kermis en
andere dorpsactiviteiten in plaatsvinden. In 1961 fungeerde het Feestgebouw een periode als noodschool, omdat er een verbouwing plaatsvond in de Pius X school. Tegen het einde van de jaren zestig
verkeerde de locatie van de schuttersvrienden in zo´n slechte staat, dat het behalve voor de kermis,
nog slechts gebruikt werd door fabrikanten als opslagruimte voor kachels en meubels. Na wat kleine
reparaties werd alles eens bekeken en bleek dat renoveren van het gebouw geen zin had. Men maakte
een aanvaardbaar plan met behulp van Gemeente en overheidssteun werd nieuwbouw geadviseerd,
waarvan de kosten werden geraamd op ruim ƒ 200.00,00. In 1976 werd het fraai ogende, maar in
slechte staat verkerende Feestgebouw afgebroken en werd een begin gemaakt met de nieuwbouw.
Deze was in het voorjaar van 1977 klaar, zodat de opening kon plaatsvinden. Er werd gezocht naar een
toepasselijke naam, omdat het al allerlei namen had toebedeeld gekregen. Voor een combinatie werd
gekozen en gildehuis De Tent staat dan ook op de voorgevel. Sindsdien vinden hier de vele
verenigings- en dorpsactiviteiten weer plaats en uiteraard de kermis. Hierbij werd het zo druk in de
Tent, dat men bij dit volksfeest
stond als haringen in een ton.
Vanaf 1991 werd er dan ook een
losse tent bijgezet om er de kermis
in te vieren. Hiermee was het weer
net als voor 1914, toen men ook in
een losse tent kermis vierde. Door
de enorme toeloop van
kermisvierders hield dit een aantal
jaren stand en floreerde de kermis
in ons dorp. Maar zoals met alles,
en mede door cultuurwisselingen
kwam er een neerwaartse
financiële teruggang.
De onkosten en inzet van
vrijwilligers woog niet meer op
De herenvendeliers aan het vendelen in Hunten met de kermis .
tegen het beoogde doel. In 2004
keerde men terug in de Tent en hier viert sindsdien de dorpsgemeenschap weer kermis. Telkens voegt
het bestuur iets toe aan het programma om het aantrekkelijk te houden. Ook val het op dat nog steeds
oud-inwoners vooral op de kermismaandag even terug keren voor een praatje en een stukje
gezelligheid onder elkaar. Verleden, heden en toekomst horen bij elkaar, maar men zegt ook wel eens,
geschiedenis herhaalt zich. En dat is ook in ons dorp van toepassing. Zoals er in 1913 verbaal werd
gestreden in welke buurtschap een dorpshuis moest staan, is er de laatste jaren gestreden waar nu
een dorpshuis moet staan, en of het nodig is.
Of deze woordenstrijd in 1913 heviger is geweest dan nu, kan ik niet bevestigen.
B. Kroesen.

Boogbal nr. 2

pagina 27

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010

Standen en Topscoorders 2009-2010
STAND 1e PERIODE

6e klasse E

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

Gespeeld Punten voor tegen
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

19
15
14
13
13
11
9
9
9
6
3
0

27
22
17
11
10
20
19
14
10
9
10
4

5
15
10
4
6
14
15
14
19
19
19
33

Res. 5e klasse

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

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

Gespeeld Punten voor tegen

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

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

19
15
14
13
13
11
9
9
9
6
3
0

27
22
17
11
10
20
19
14
10
9
10
4

5
15
10
4
6
14
15
14
19
19
19
33

Res. 7e klasse

Club

Gespeeld Punten voor tegen
6
5
6
6
6
6
6
6
6
6
4
5

18
12
12
10
10
9
7
6
6
4
3
3

37
23
20
17
13
20
8
12
8
13
6
11

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

5
6
13
11
15
15
10
26
30
19
20
18

Gespeeld Punten voor tegen
6
5
5
4
5
5
4
4
5
5
3
5

18
15
12
9
6
6
4
4
3
3
1
1

26
64
23
11
17
12
8
12
7
5
3
3

8
9
6
9
22
21
14
22
19
27
10
24

1e klasse Vrouwen Futsal DA1

Res. 7e klasse

Club

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen
4
5
4
6
5
6
3
4
4
6
5

12
12
10
8
7
7
6
6
3
3
1

22
25
23
20
15
15
9
9
5
13
4

6
9
8
18
7
20
6
12
21
23
30

LZVV/Sport-innLochem DA1
Grol DA1
Steenderen DA1
Sportclub Olympic DA1
Paasberg De DA1
Steenderen DA2
Brasil '77 DA1
GWVV DA1
Gelre FC DA2
Topscoorders dames zaal:
Corine
3
Hanneke
2
Monique V.
2
Basilja
2
Susan
2
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Gespeeld Punten voor tegen
4
5
3
4
3
4
3
5
5

12
12
7
7
4
4
3
3
0
Yvonne
Simone

56
35
11
22
12
13
12
13
15

6
17
8
19
13
19
17
32
58
1
1

TOPSCOORDERS SENIOREN
naam
Sebastiaan Flipse
Jasper Engelen
Theo Heutinck
Tom Wanders
Jimmy Moreno-Ruiz
Frank van de Schuur
Andres Moreno-Ruiz
Han van de Pavert
Gert Martens
Pascal Sloot
Danny van Wessel
Werner Wellink

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010

elftal
1
1
4
2
2
4
4
4
4
1
2
2

doelpunten
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2

Ferdie van de Pavert
Tim Jansen
Chiel le Comte
Jeroen Aalders
Jurgen Schut
Jacco te Kaat
Jos Ketelaar
Tim Heutinck
Paul Wijsman
Bob Zweers
Niek van de Pavert
Stijn Marcus
Ronny Overbeek
Hans Bruins

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

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

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld

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

5
6
4
5
5
5
6
6
6
5
5
6

Punten voor
13
13
12
12
10
9
9
6
4
3
3
0

23
21
27
20
17
14
16
8
13
13
6
3

tegen

Club

Gespeeld

6
11
3
8
8
14
16
20
19
16
28
32

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

6
6
6
6
5
6
6
6
5
6
6
6

Club

Gespeeld
5
6
5
6
6
6
5
5
5
6
5

Punten voor
15
15
12
10
10
10
6
3
3
2
1

28
52
32
44
36
28
19
12
15
10
6

Topscoorders E1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Koen Bussink
Wessel Immink
Kay Gee Fredriks
Jarno Lippets

Juul
Dion
Menno

4
2
1

FC Trias E5
AZSV E10
VVG '25 E5
Grol E5
Terborg E2G
Dinxperlo E2
SDOUC E4
Longa '30 E9
GWVV E1G
DZSV E3
SKVW E3G

6
4
2
1

15
15
15
13
10
9
7
7
6
3
3
0

66
48
28
30
21
22
16
17
12
4
6
4

7
9
5
7
10
25
13
16
31
43
59
49

Topscoorders D-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Topscoorders B-junioren:
naam:
aantal doelpunten

Stan van de Pavert
Kees van de Pavert
Dirk Jansen

Punten voor tegen

2
1
1

tegen

Club

5
11
13
14
21
32
22
23
27
52
62

GWVV E2
VIOS B. E2
Terborg E3G
Grol E10
Silvolde E3
Varsseveld E4
Grolse Boys E2
VVG '25 E8
Gendringen E5G
AZSV E16M
FC Trias E10M

Gespeeld Punten voor tegen
6
4
6
5
6
4
5
6
6
5
5

18
12
12
9
9
6
6
6
6
3
0

42
51
26
33
17
40
17
30
25
8
10

Topscoorders E2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Robin
Sam
Bart
Douwe
Timo
Koen
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10
6
4
3
3
1

14
4
17
22
23
14
29
31
38
47
60
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Standen najaarscompetitie pupillen
Club
VVG '25 F6
Den Dam F1G
Varsseveld F7
Etten F2
GWVV F1G
Ajax B F2G
AD '69 F3G
Gendringen F3
NVC F1
VVG '25 F5
FC Trias F13M
Silvolde F3

Gespeeld Punten voor tegen
6
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6

14
13
12
12
9
9
8
7
7
6
2
1

22
18
20
24
16
23
11
14
9
22
2
7

6
6
11
11
11
19
12
17
17
28
26
24

Topscoorders F-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Sem Schepers
Koen Offenberg
Thijs Hegman
Kai Messing
Merlijn Wolters
Koen Rozeboom

Foto rechts: De F-pupillen nemen penalty’s
Foto onder: De training van Max en Robin bij
de Graafschap.
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11
1
1
1
1
1

