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DE KERS(T)VERSE KAMPIOEN VAN G.W.V.V. 

De kampioenen op de foto vl.n.r. Chiel Terhorst (leider), Andres Moreno (trainer/coach), Jordi Messing, 
Menno Berndsen, Max Schut, Evert Jan van Barele, Glenn Robben,Kris Hebbink, Juul Rabelink, Dion 
Mulder, Lars Hendrixen, Casper Bussink, Thomas Wissing, Martijn Klompenhouwer en Kees van de 
Pavert (leider) op de foto ontbreekt Mick Besselink. 
Op de achtergrond enkele fanatieke supporters van de D-pupillen. 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Op zondag 10 januari a.s. wordt de G.W.V.V. nieuwjaarsbijeenkomst  
gehouden, hierbij willen wij iedereen uitnodigen  

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

Aanvang 13.00 uur met om 13.30 uur nieuwjaarstoespraak door onze 
voorzitter, daaropvolgend de huldigingen van 25-jarige en  

40- jarige jubilarissen. 
 

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

Aanvang 11:00 uur.  
 

Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs, wij wensen u 
 prettige feestdagen en tot zondag 10 januari in het clubhuis. 

 
 
 

                                      Het bestuur 
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O p het moment van dit schrijven wordt er 
sneeuw voorspelt en vriest het al een paar 
dagen matig.  
Geen weer voor voetbal maar wel tijd voor gezel-
ligheid en tijd om even stil te staan bij het afge-
lopen jaar. Is het dat wat je er van verwacht had 
of had je aan het begin van het jaar heel andere 
voornemens voor 2009. Vaak stranden zulke 
goede voornemens al snel wanneer je verder in 
het nieuwe jaar komt.  
Zo is het in deze tijd van het jaar ook een 
uitgelezen moment om de 1e helft van de compe-
titie te analyseren. Is het dat wat je er in het begin 
van het seizoen van verwacht had of is het 
resultaat door omstandigheden als blessures of 
andere externe oorzaken tegengevallen. We 
mogen in het algemeen stellen dat het goed gaat 
met alle teams en met GWVV in het algemeen. 
Uit het financieel jaarverslag in de Algemene  
Leden-vergadering bleek dat het ook financieel 
goed gaat. Het eerste doet het goed en kan als 
het zo doorgaat al een aantal weken voor het 
eind van de competitie kampioen worden. Trainer 
Ruud Pastoor heeft zijn contract verlengd en zal 
ook in het seizoen 2010-2011 voor deze groep 
staan. En wat is er mooier als dat in de 5e klasse 
zou kunnen om te kijken waar je daadwerkelijk 
staat. .Als het vlaggeschip van de vereniging 
goed presteert gaan ook andere zaken als 
supportersbezoek en belangstelling voor andere 
activiteiten in de flow mee. Het 2 elftal is de 1e 
helft van de competitie zeer wisselend, in de 
eerste serie wedstrijden werden de meeste 
punten behaald, daarna zakten ze terug om 
daarna de draad toch weer op te pakken en 
afgelopen zondag werd er weer met grote cijfers 
verloren. Als ze meer continuiteit in hun elftal 
weten te brengen, dan kan aan de 2e helft van 
de competitie positief worden begonnen. Het 3 
elftal is bezig aan een goed seizoen, ze zullen 
geen hoogdravers worden, maar zo nu en dan 
een wedstrijd winnen is toch wel plezierig. Zeker 
gezien de diversiteit aan spelers wat in dit elftal 
staat, waarin regelmatig geschoven werd met 

Nieuws 

spelers tussen het 2e en 3e elftal, is het een 
uitdaging voor de 2e helft van de competitie om 
dit als een homogeen team te laten voetballen. 
Het 4e elftal doet het naar verwachting goed. Een 
aantal jaren doen ze in de sub-top mee maar dit 
jaar willen ze een prestatie neerzetten door met 
het kampioensschap mee te doen. Het grote 
spelersarsenaal is misschien nog wel het 
grootste probleem, maar aan de andere kant 
komt het daarbij weer van pas bij blessures en/of 
afmeldingen. De jeugd doet het ook goed. De 
najaarscompetitie heeft zelfs een kampioen 
opgeleverd in de vorm van de D-pupillen. 
Jongens proficiat! De E2 strandde in de laatste 
wedstrijd tegen hun directe concurrent Vios B., 
een 2e plaats is echter ook netjes. De overige 
jeugdteams deden het met een middenmoot 
plaats niet onverdienstelijk en kunnen met een 
nieuwe voorjaarscompetitie indeling de 2e helft 
van de competitie met vertrouwen tegemoet zien. 
In deze Boogbal kunt o.a. een uitnodiging vinden 
voor de nieuwjaarsbijeenkomst op 10 januari. In 
tegenstelling tot wat in de vorige Boogbal stond is 
deze verplaatst om het snertttoernooi en hier 
aansluitend de nieuwjaarsbijeenkomst te kunnen 
combineren. 
Dit is de laatste Boogbal van dit jaar waarin u o.a. 
de laatste stand van de superelf kunt inzien en 
waar ook de notulen van de afgelopen Algemene 
Vergadering in vermeld staan. Wij willen u vooral 
wijzen op de diverse (dorps)activiteiten die 
gepland staan rondom de kerst/nieuw jaar. 
Wij als redactie zijn zeker ook over de 1e helft 
van de competitie tevreden. De mensen die wat 
willen publiceren sturen voldoende copy in zodat 
wij voor voldoende leesvoer kunnen zorgen. Dit is 
voor een redactie alleen maar prettig, zeker de 
jeugd heeft van zich laten horen na de oproep 
van Ferdie in het jeugdnieuws. Met die weten-
schap gaan wij de 2e helft van de competitie in 
en hoor je ons niet klagen.  

De redactie. 

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

D e laatste wedstrijden waren van groot 
belang om de voorsprong op de nummer 2 en 
3 te behouden / te vergroten.  
De wedstrijd  22 november tegen Carvium moest 
gewoon gewonnen worden….De eerste helft zag 
er anders uit, we kwamen op 0-1 achterstand. De 
1e helft werd te weinig op tempo gevoetbald, 
waardoor Carvium stand kon houden. Vlak voor 
rust scoren we de gelijkmaker. Volgens de 
grensrechter van Carvium buitenspel maar de 

scheidsrechter die was meegelopen na al een 
paar discutabele beslissingen van de grens-
rechter keurde het doelpunt terecht goed. Meteen 
hierna viel ook de 2-1 voor Varsselder in de 
blessuretijd. De 2e helft kwam GWVV niet meer in 
de problemen en werd de eindstand 3-1 door een 
eigen doelpunt van Carvium. 
 
Na Carvium was er een vrij weekend voor GWVV 
omdat er niets ingehaald hoefde te worden. 

Noteer in uw agenda: 
10 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst 
 
De redactie wenst iedereen prettige 
feestdagen en een goed nieuw jaar 

Met een fantastisch gevoel de winterstop in…. 
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Een weekend rust, altijd 
welkom om weer te 
herstellen van kleine 
pijntjes en lichte 
blessures… 
 
Op zondag 6 december 
stonden er belangrijke 
wedstrijden op het 
programma. 
Concurrenten Stokkum 
en Zeddam speelden 
tegen elkaar. Dus 
belangrijk voor 
Varsselder, zelf winnen 
en hopen dat de 

concurrenten puntjes morsen. Varsselder ging de 
strijd aan met de Azumse buren. Deze wedstrijd 
was al snel gelopen, een aantal goede aanvallen 
en individuele acties zorgden voor een snelle 
voorsprong. Den Dam kon alleen de schade 
beperkt houden en genoegen nemen met een 5-
0 nederlaag. De blijdschap voor Varsselder werd 

nog groter toen bekend werd dat Stokkum-
Zeddam was geëindigd in 1-1, waardoor we op 
beide concurrenten 2 punten uitliepen en dus de 
zondag erna met een lekker gevoel naar de 
nummer 2 Zeddam af konden reizen. Na afloop 
van de wedstrijd tegen Den Dam was er weer het 
welbekende noaproat-uurtje. De presentatie was 
ditmaal in handen van Sinterklaas en de 
Kerstman. De goedmondige Klaas deed de 
wedstrijdanalyse, deelde chocoladeletters uit en 
maakte de man of the match (Jacco te Kaat) 
bekend. Tevens 
werd het eerste 
sjaaltje van GWVV 
uitgereikt aan 
Ruud Pastoor, de 
hoofdtrainer. Een 
geslaagd 
noaproatuurtje 
waarbij het nog 
lang gezellig 

was…. 
Zoals gezegd kon Varsselder met een lekker 
gevoel afreizen naar Zeddam. Varsselder ging 
goed van start en creëerde enkele kansjes. In de 
wedstrijd met een fantastische sfeer kwam 
helaas de thuisploeg Zeddam op voorsprong. Het 
was over de gehele wedstrijd gezien èèn van de 
weinige grote kansen voor Zeddam, maar het 
stond wel 1-0. Gelukkig bleef het elftal rustig en 
bleef het drukken richting de goal van de tegen-
stander. Na ongeveer 25 minuten kreeg een 
speler van Zeddam zijn 2e gele kaart en kon dus 
met rood gaan douchen. Varsselder bleef rustig 
voetballen ondanks af en toe vreemde beslis-
singen van de scheidsrechter en kwam na ruim 
een half uur spelen op gelijke hoogte door een 
doelpunt van Tim Jansen en net voor rust 
scoorde Chiel Le Comte de 1-2 uit een vrije trap. 
Na de thee moest Varsselder weer vol aan de 
bak want het was nog niet gespeeld. Varsselder 
creëerde diverse kansen maar door op zijn 
zachtst gezegd slecht vlagwerk van de 
Zeddamse grensrechter werden de spitsen keer 
op keer teruggefloten. Ook werd de 1-3 van 
Jasper een zuivere kopgoal onterecht afgekeurd 
tot groot genoegen van het Zeddamse publiek 
maar een paar minuten later was het weer raak 
door Jasper. 1-3 de eindstand na een zeer 
spannende wedstrijd met veel publiek. Heel veel 
publiek uit 
Varsselder die 
het elftal 
steunden en zich 
verzamelden bij 
het kleedlokaal 
om de mannen te 
feliciteren…. 
KIPPENVEL!! 
MENSEN 
BEDANKT!! 
 
En zo gaat GWVV met een fantastisch gevoel de 
winterstop in met 11 punten voorsprong op de 
nummer 2 Zeddam……. 
 
De Leiding, Langs de lijn… 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
Zie winterstop programma 
21 februari  GWVV 1 - Westendorp 1  aanvang 14:30 uur 

 (Zie ook op ATV teletekstpagina 674) 
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PUPIL 
VAN  
DE 
WEEK 

Cas  
Steenbreker 

In de wedstrijd 
GWVV 1 - Den Dam 1 

Leeftijd: 6 jaar 
Op welke plaats voetbal je het liefst? Overal en 
keeper.. 
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Ik vond 
dat het een goede wedstrijd was. 
Was je zenuwachtig? Ja, een klein beetje 
Wie vond je de beste voetballer? Jacco te Kaat. 
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen? 
Ja. 
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en 
wat vond je het leukst? 
Ik vonde het leuk om pupil van de week te zijn. 
Het leukst vind ik de bal met de handtekeningen 
en de aftrtap.. 
 
Namen ouders: Alfredo en Elvira Steenbreker. 
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie 
nog suggesties of verbeterpunten? 
 
Cas heeft die middag fijn genoten. Bedankt voor 
de fijne middag.  

De kerstwens  
van de voorzitter 

Mijn kerstwens 
 

K erst staat voor de deur en is voor iedereen 
een periode waarin we stil te staan bij de 
mensen die het op dit moment moeilijk 
hebben door ziekte, familieomstandigheden, 
persoonlijk drama, financiële problemen of 
andere redenen. 
 
Na de wedstrijd tegen Zeddam zag ik allemaal 
mensen die blij waren en genoten van het 
moment. Fantastisch om te zien en om daar bij te 
zijn. Er zijn echter veel mensen die dergelijke 
momenten van geluk niet of te weinig beleven. 
Niet alleen met Kerstmis maar ook de overige 
363 dagen van het jaar.  
Als we alleen met kerst stil staan bij deze 
mensen, laat Kerstmis dan 365 dagen duren.  
 
Ik wens iedereen fijne feestdagen en veel geluk, 
om  te beginnen alvast voor de komende 365 
dagen   
 
Wim Pruijn 
Voorzitter 

NOAPROAT UURTJE 

N a de wedstrijd tegen Den Dam 1 werd er 
weer een noaproatuurtje georganiseerd.  
De scheidende Sint en de komende kerstman 
kwamen op sportpark ‘De Buitenham’ op bezoek. 
Voor trainer Ruud Pastoor had de Sint een mooi 
cadeautje meegebracht. Een geel zwarte Sjaal 
met G.W.V.V. Varsselder-Veldhunten erop. 
Mocht het koud worden dan kunnen de spelers 
met een das om gaan spelen. 
Ook had de Sint voor de terreinknecht (Bennie) 
een cadeau meegebracht in de vorm van een 
scheurkalender 2010. Nadat enkele 1e elftal 
spelers deze scheurkalender hadden bekeken is 
het spoorloos verdwenen. Jacco te Kaat werd 
door de Sint als Kearl van de wedstrijd be-
stempeld. Het volgende noaproatuurtje is ge-
pland na de wedstrijd tegen V.V.L. .  
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Het vierde 
N adat ik, als nieuwe Abraham, de afgelopen 
maanden een aantal voorgangers heb mee 
gemaakt moet ik u zeggen dat het wel 
meevalt. 
De reeds gearriveerde Abrahammers van GWVV 
4 hebben mij er goed op voorbereidt en er door 
gesleept. Zo af en toe hebben we ons even terug 
getrokken om de geestelijke oneffenheden op 
gelijke hoogte te brengen. En aantal van onze 
spelers hebben nogal een wat hoger 
pedagogisch gehalte ( dat kun je aan de 
buitenkant soms ook zien) dus is het van belang 
om dit op gelijke hoogte te brengen. Op zich niet 
zo moeilijk voor onze spelers omdat ze allemaal 
een gedegen opleidingen hebben.   
 
Naast het hoge Abraham gehalte hadden we nog 
even een uitstapje van een 25 jarig NIET 
GETROUWD feest op een zondag na de 
wedstrijd. Dus vanaf 12.00 uur waren we welkom 
bij Karel & Thea. Sommige van ons hebben het 
tot laat in de middag geprobeerd om dit nog een 
keer om te zetten naar bv een 12,5jaar 
GETROUWD feest.  Maar uit wel ingelichte 
bronnen is dat tot na studiosport niet gelukt. Is 
maar goed dat statafels uiteindelijk ook als 
hangtafels gebruikt kunnen  worden. 
 
80 jaar worden en dan ook kampioen. 
Goed voorbeeld doet goed volgen laten we maar 
zeggen en dat gebeurt ook. De afspraak die er is 
gemaakt met onze altijd nog fanatieke trainer Ton 
van Gelder begint vormen aan te nemen. In ieder 
geval we liggen op schema. Ton wordt in april 80 
jaar en GWVV 4 kampioen dat is de wens van 
Ton. Wij als jonge Abrahammers ( van 1959 
wiens namen niet genoemd willen worden ivm 
fanpost) en de reeds zichtbare oudere Abra-
hammers  Rob, Toon, Wies, Sjuul, Karel, Theo, 
Rien en Marcel doen er dan ook alles aan om 
deze afspraak tot een goed einde te brengen. 
Soms heb je zo’n geboorte jaar zoals 1959 waar 
alles inzit. Laten we zeggen net als een zons-
verduistering, het komt zo weinig voor, maar als 
het dan komt, is het ook geweldig.  
 
Ook van belang is het juiste gevoel en inzicht te 
hebben. Ik moet zeggen dat heeft ook met 
Abraham te maken. Zo heb ik zelf al een enkele 
keren ondervonden dat een juiste opmerking of 
aangeving vanuit de wissels naar de leiders, een 
overwinning tot gevolg had.  Theo en ik besloten 
om vroegtijdig te gaan douchen en zo waren we 
er zeker van dat we warm water hadden (in 
Gendringen moeten 7 teams douchen en je weet 
wel als je dan als laatste komt). Door de juiste 
informatie te geven aan de leiders namen we de 
3 punten mee dankzij onze vooruitziende blik om 
de reeds gewisselde Frank nog een keer in te 
zetten.   
 
Zo zie je maar weer regeren is vooruit zien en dat 
bracht ons in Gendringen de overwinning.  Het is 
soms maar goed dat de leider(s) Nico & Carlo 
luisteren naar de spelers.  Alhoewel bij het terug 
lopen naar het kleedlokaal  was er een vrouwe-
lijke supporter die daar anders over dacht. Bij het 
vragen van: “wat bu’j laat, hey soms het verhaal 
van schoolmeister Tony gelezen in de Boogbal.” 

zei ze “den zit joa altied met mienne Carlo,  doar 
mok het nog wel effen een keer met um over 
hemme wat doar dan het thema van is”. Naar 
onze bescheiden mening valt dat nog wel mee. 
Ja, de verhalen zijn natuurlijk altijd mooi en wat 
men niet meer kan, daar praat men het liefst 
over. De verhalen hoeven ook altijd niet waar te 
zijn, als het maar een mooi verhaal is, aan de 
ronde tafel. Zij die aanwillen schuiven moeten 
dan wel boven de 18 zijn. Theo en ik zijn toen 
maar doorgelopen en hebben ons een kop koffie 
gehaald.  
 
Graag wens ik u allen fijne feestdagen, een 
goede jaarwisseling en natuurlijk een gezond 
2010  
 
Eèn van de Abrahammers 
van GWVV 4 

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren:   

2 Evert-Jan  van Barele 
3 Niek   van de Pavert 
3 Monique  Visser 
4 Walter  Hendrixen 
6 Paul  Wijsman 
6 Bryan  Wijkamp 
7 Willie  Zweers 
8 Ton  Scholten 
10 Petra  Bruins 
11 Sjoerd  Immink 
13 Wessel  Immink 
14 Cas  Steenbreker 
16 Dirk  Jansen 
16 Hugo  Offenberg 
18 Robin  Klompenhouwer 
18 Nico  Slutter 
20 Hennie  Ketelaar 
20 Danny  van Wessel 
21 René  Hakvoort 
23 Justin  Bolk 
29 Frank  van de Pavert 
30 Sebastiaan  Flipse 
30 Joost  Schut 
30 Bianca  van Wessel 
31 Jeroen  Bruins 
31 Peter  van der Heiden 

December 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand december zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, de Hollandse club 
avond , het noa praot uurtje, de E2 die het 
kampioensschap net niet haalden, de vele 
afgelastingen in deze periode, het eerste elftal 
dat maar door dendert en natuurlijk onze 
kersverse kampioen de D1 pupillen. Allen werden 
genomineerd echter er kan er maar één uit-
verkozen worden en dat was in de maand 
december ……………………… 
 
Andres Moreno trainer/leider van de D1 
pupillen, maar ook clubscheidsrechter en 
speler bij GWVV 4. In deze rubriek stelt de 
redactie aan Andres een aantal vragen o.a. 
hoe hij tot deze prestatie is gekomen om de D 
kampioen te maken, een mix van jonge en 
oudere D-spelers. 
 
Hallo Andres 
 
Als eerste proficiat met het behaalde 
kampioensschap met de D1 en de jongens 
natuurlijk ook gefeliciteerd. Klasse! 
 
Velen binnen GWVV en Varsselder-Veldhunten 
kennen je, toch willen we je even vragen om je 
even voor te stellen voor de mensen die je nog 
niet zo goed kennen. 
 
Hallo mensen, ik ben Andres Moreno Ruiz, 
geboren op 20-09-1962 te Cordoba (Spanje). In 
de winter van 1965 zijn we geemigreerd. Mijn 
vader was  al een jaar eerder in Nederland als 
Gastarbeider bij de DRU te Ulft. In Varsselder 
boven de plaatselijk cafe bij de molen had hij een 
kamer. Ik woon nu aan de Vicarisweg met mijn 
vrouw Petra en onze twee zonen Jimi en Johnny. 
Mijn dagelijks werk is tekenaar bij de firma Kaak 
in Terborg. Wij maken produktielijnen voor de 
bakkerij-industrie. Weer of geen weer altijd op de 
fiets naar het werk. 
 
Dus de DRU-fabriek zoals die nu is herboren als 
Cultureel Centrum en waar voor jou en je familie 
een hele geschiedenis ligt kan je wel bekoren? 
 
Mijn vader heeft eerst een jaar in de kolenmijnen 
van het Ruhr-gebied in Duitsland gewerkt totdat 
hij uren vast kwam te zitten na een instorting en 
niet weten of hij gered zou worden. Boven 
gekomen heeft hij de eerste de beste trein gepakt 
naar Spanje. Maanden later heeft hij weer de 
trein gepakt naar Nederland. Bij de DRU kon hij 
het geld verdienen om zijn gezin een toekomst te 
bieden. Het was hard werken en vaak twee 
diensten achter elkaar voor de extra's en niet te 
vergeten de zaterdags. Ik heb in een 
zomervakantie een week of 3 gewerkt bij  de 
DRU, daar tussen al die mannen in blauwe 
overalls. 

Ongeveer 15 jaar geleden had ik een feest van 
een kennis en daar was meneer Haverdil (toen 
nog geen wethouder) er ook. Hij vertelde dat hij 
grootse plannen had met de DRU-fabriek en dat 
de Smeltkroes dan aan de grond ging. Ik dacht, 
ja ja ... die heeft mooie praatjes en zie wat er nu 
gaande is. We kregen van de zomer een 
uitnodiging om de DRU- fabriek te mogen 
bezichtigen en vonden het indrukwekkend. De 
popzaal is geweldig en nu heb je ook om de 
week filmhuis. Ik hoor veel mensen zeggen dat 
het allemaal veel geld kost. Het zal allemaal wel 
maar als je vooruit wil dan moet je wat. 
 
Hoelang ben je al bij GWVV actief? 
 
Wij zijn in 1992 naar de Leemlandseweg in 
Varsselder verhuist. Ik voetbalde destijds bij 
UB51 waar ik een leuke tijd heb gehad. Maar 
ik besloot om het seizoen 92-93 bij G.W.V.V. te 
gaan voetballen. Ik herinnerd me nog dat ik een 
gesprek aan moest gaan met de technische staf, 
toen Gert Ketelaar en Jules v/d Pavert. Mij 
werden persoonlijke vragen gesteld want een 
vereniging als G.W.V.V. vindt het belangrijk of 
een speler als mens ook bij de club past. Een 
vraag weet ik nog, Gert vond dat Ik wel wat voor 
de jeugd kon betekenen. Had hij toen al goed 
gezien, maar ik zei dat het nog te vroeg voor me 
was. Ik begon dat seizoen bij het 5de, leider was 
toen Leo Jansen, aanvoerder Jan Roes en 
verder ......Dat heb denk ik 2 seizoenen gedaan 
toe ben ik overgestapt naar het 3de waar ik een 
paar jaar gevoetbal heb met jongens als Leo 
Bruggeman, Hugo te Kaat, Nico Slutter ...volgens 
mij zijn we ook een keer kampioen geworden. 
Toen kwam er een tijd dat de club 
noodgedwongen van 5 of 6 teams naar 4 
teams moest. Zodoende ging ik bij het 2de 
voetballen ook omdat het voetbal bij het 3de 
minder werd. In die periode hadden we in Andre 
Lippets een fanatieke trainer met goede spelers 
en konden we goed mee komen in de 
competitie. Ik heb ook nog in het seizoen 2002-
2003 bij het 1ste gevoetbald. Dat was een zwaar 
seizoen met een smal selectie. We konden ons 

De winnende coaches Andres en Chiel langs de lijn. 
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met hangen en wurgen in de een na laatste 
wedstrijd veilig spelen voor nog een jaar 5de 
klasse. Na dat jaar ben ik weer terug gegaan 
naar het 2de. De laatste 6 jaar bij het 2de ging 
het voetbal achteruit doordat goede 
spelers stopten of lager gingen voetballen. Maar 
des al niet te min bleef er altijd een kern 
bestaan waar genoeg voetbalplezier te beleven 
was. Dit seizoen voetbal ik in het 4de met 
voetballers die hun hele voetballeven al hier zijn 
bij G.W.V.V.       
 
Zit je al lang in het trainersvak en wat heb je 
ervoor moeten leren? 
 
Ik ben zoals veel vaders begonnen als trainer/
leider van het team waar je kind in voetbalt. En 
omdat ik zelf voetbal, heb je toch een bagage 
aan voetbalkennis. Ik hou rekening met het 
niveau van de groep. Zeker bij een kleine 
vereniging als die van ons waar je maar 1 D-
pupillenteam hebt. Ik heb eens een trainers-
cursus gevolgd. De cursus had als doelgroep de 
lagere jeugdteams ( C3 B4 of A3-junioren). Wat 
me bijgebleven is de volgende uitdrukking : "De 3 
L-regel"  Lukt het, Loopt het en Leeft het. Met 
andere woorden, je moet een team trainingstof 
geven die ze aankunnen en plezier aan 
beleven.          
 
Welke hoogtepunten heb je al beleefd als trainer/
coach? 
 
Als je daar mee bedoelt kampioenschappen, dan 
zijn het wel een paar. Ik heb van de week een lijst 
met kampioensfoto's uit een lade gehaald. Foto's 
van seizoenen 1998 -1999 / 1999-2000 / 2001-
2002 .... Dan zie je de vreugde van die jochies en 
komen leuke herinneringen weer naar boven. 
Wat me deugd doet is dat bijna alle jongens op 
die foto's nog voetballen en dat is een 
groter compliment voor ons trainers/leiders en 
niet te vergeten het jeugdbestuur. 
    
Kun je in het kort weergeven hoe de 
najaarscompetitie voor de D is verlopen en hoe 
uiteindelijk het kampioensschap is behaald? 
 
Voor deze vraag verwijs ik jullie naar pagina ..in 
deze Boogbal 
 
Naast het trainen voetbal jezelf ook nog actief en 
hanteer je regelmatig de fluit op het moment dat 
de TC even verlegen zit. Waar gaat je voorkeur 
naar uit? 
 
Je begint bij de puppillen spelenderwijs met het 
leiden van een wedstrijd. Bij de junioren begint 
het al wat serieuzer, dan moet je weleens een 

voetballer 5 minuten naar de bank sturen of een 
leider tot kalmte manen. Zo ben ik twee 
seizoenen geleden gevraagd om de wedstrijd 
van een senioren elftal te leiden omdat ze 
niemand anders hadden. Vorig seizoen heb ik 
meer wedstrijden geleid,ook omdat ik door 
blessures (lees ouderdom) bij het 2de niet aan 
voetballen kwam. Het leiden van een wedstrijd 
van een lager team is verradelijk. Tijdens de 
warming-up zie je beide teams met plezier hun 
spieren wedstrijd klaar maken. De eerste helft 
gaat het ze ook gemakkelijk af, een overtreding 
wordt met een lach geaccepteerd en als 
scheidrechter doe je het goed. De rust gaan 
sommige spelers in met het idee dat het in de 
2de helft wel goed komt om vervolgens aan de 
thee en sjekkie te gaan. Maar in de 2de helft 
komt het niet goed. Het lichaam begint te 
protesteren en zelf beginnen ze te zeuren op 
elkaar. Ik heb hiervan geleerd dat je vanaf het 
begin duidelijk moet zijn en je niet moet laten 
misleiden door een lach en in de 2de helft dubbel 
zo alert te zijn. Dit allemaal is denk ik ook 
inherent aan het fluiten op dit niveau. Ik heb daar 
ook geen moeite mee en zie het ook als een 
uitdaging om een wedstrijd in goede banen te 
leiden. Ik heb afgelopen seizoen afscheid ge-
nomen van het 2de team en me aangemeld bij 
het 4de waar ik nu mijn wedstrijden speel. Zolang 
ik kan voetballen gaat dat voor het fluiten. Als 
voetballer ben je met een groep bezig, zowel op 
het veld als buiten het veld. En als scheidrechter 
drink je na de wedstrijd een glaasje cola en ga 
naar huis. 
 
In april van het afgelopen seizoen was je in het 
paasweekend ook al eens genomineerd voor 
OPVALLEND OP DE BUITENHAM. Niet omdat je 
toen kampioen was geworden maar omdat je als 
GWVV’er in dat weekend de meeste meters had 
afgelegd op het voetbalveld en dan praten we 
nog niet eens over de tijd die je daar in totaal aan 
spendeert. In dat weekend heb je zoals het ons 
bij staat 2 wedstrijden gevoetbald en 3 wed-
strijden gefloten. Kun je voor jezelf wel zoveel tijd 
vrij maken voor de vereniging en kun je voor 
jezelf hier plezier uithalen? Zeker omdat ook de 
jongens in het veld steeds mondiger worden, lijkt 
het voor een scheidsrechter niet altijd leuk meer. 
 
Dat bewuste weekend moet je zien als een 
incident, die komen bijna niet voor. De tijd die ik 
in de club steek is mooi verdeeld over de week 
en vergeet niet dat voetbal mijn hobby is. En ik 
hou ook nog tijd over voor andere leuke dingen. 
En ik heb vakanties om de achterstallige klusjes 
in huis te doen. Wat de relatie scheids / speler 
betreft: Ik ben zelf ook een mondige speler. 
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Zolang een speler niet beledigend is en te lang 
blijf zeuren over een situatie dan kunnen we 
doorvoetballen.     
 
Je speelt nu in het 4e elftal. Een elftal waar 
routine en het geslepen voetbalspel gezien de 
leeftijd belangrijk wordt. Leeftijd hoeft niet altijd 
iets te zeggen in het voetbal, zolang je maar de 
bal goed rond laat gaan en op de juiste 
momenten de beslissende pass kunt geven. Hoe 
ervaar jij tot nu toe het trainen en spelen bij 
GWVV 4? 
 
Ik speel nu op een niveau waar jezelf veel meer 
aan de bal bent en als elftal vaak op de helft van 
de tegenstander voetbalt. Er onstaan leuke 
combinaties, en scoren blijft altijd leuk. Er 
lopen spelers bij waar je goed mee kunt voetbal-
len, en andere kun je beter laten voetballen. Ik 
ben dit seizoen in een gedreven team gestapt 
met een fanatieke trainer/coach van bijna 80 
jaar die heel hoog op de ranglijst willen eindigen. 
Alleen al voor die man doe je een extra stap. 
Verder moet ik beter mijn best doen om na de 
eerste vijf euro's op te staan en naar huis te 
gaan. Want de volgende morgen ......  
 
Je hebt dus bijna in alle geledingen van GWVV 
gevoetbald en getraind. Kun je aangeven wat 
voor jou toch de mooiste waren tot nu toe en 
waarom? 
 
Elke periode heeft z'n charmes en het is weer 
een uitdaging om aan iets nieuws te beginnen. 
Hoe hoger het niveau des te gedrevener je het 
voetbal beleeft. Dat brengt ook meer 
verantwoording en spanning met zich mee. Als 
het tegen zit onstaan er incidenten die je zelf of 
als team moet oplossen. En als het goed draait 
dan ga je met plezier naar de training en 
wedstrijd. Dat is het mooie aan teamsport. Hoe 
lager je gaat voetballen hoe relaxter je het 
beleeft.    
 
Je traint/coacht op dit moment de D-pupillen. 
Waar ligt bij jou de voorkeur in welke leeftijds-
categorie te trainen/coachen en waarom? 
 
De jeugd heeft mijn voorkeur omdat het mij beter 
ligt. Ik moet zeggen dat het even wennen was om 
weer D-pupillen te trainen. Vorig seizoen had ik 
nog jongens van 14 - 15 jaar. Ze accepteerden 
eerder een opdracht en konden elkaar 
corrigeren. Bij deze nieuwe groep moet je meer 
geduld hebben, ze zijn mondig en hebben een 
uitgesproken mening. Ze zijn ook gevoelig voor 
onrecht en er hoef maar weinig te gebeuren en 
ze hebben elkaar in de haren. Maar het zijn 
incidenten die ze snel weer vergeten. Zo nu en 
dan de groep toespreken en we kunnen weer 
vooruit.  
 
Misschien nu een iets kritischer vraag in het 
verleden zagen we je nogal eens regelmatig met 
koud/nat weer met een blessure van het veld 
aflopen. Ben je zoals ze dat noemen een ‘mooi 
weer voetballer’ of zit het gewoon in je genen dat 
het dan gewoon even wat moeilijker gaat? 
 
Haha..ik zie het eerder als een grappige vraag. 
Dat ik blessuregevoelig ben en zeker de laatste 
jaren wil ik niet ontkennen. Dat heeft ook te 
maken met de combinatie van leeftijd en 
speelstijl. Ik speel meestal agressief en dat 
brengt consequenties met zich mee. Maar ik heb 

geleerd om naar mijn lichaam te luisteren. Dus 
als je wat voelt,op tijd stoppen. En het gegeven " 
mooi weer voetballer " is een eigen leven gaan 
leiden. Mijn goede voetbalvriend Tom Wanders is 
daar o.a debet aan en de mensen nemen het 
weer over. Ik ben geen Romario...Ik was als 
jochie meer buiten dan binnen, zomer of winter, 
we waren altijd buiten aan het spelen. Dat heeft 
me gevormd. Nee ik ben een " All weather 
player " 
                                              
Waar kun jij je aan ergeren of slecht tegen als het 
om voetbal gaat? 
 
Ik ben als speler een heel ander persoon. Ik kan 
niet tegen mijn verlies en wil altijd winnen. Je 
verwacht dat van je medespelers ook en 
wanneer het niet loopt dan wordt ik fel en ga nog 
meer praten. Daar had ik in het verleden beter 
mee moeten omgaan want het was weleens ten 
nadele van het team en ik ging zelf niet beter 
voetballen. Heeft me ook menige gele kaarten 
gekost. Gelukkig had ik de 3de helft nog om het 
"goed" te maken. Nu bij het 4de gaat me beter af 
hoewel ik me soms betrap op ..... 
En als leider/trainer erger ik me aan volwassenen 
en zeker als ze ook nog leider zijn van een 
jeugdteam wanneer ze zich langs het veld 
asociaal staan te gedragen. Afgelopen competitie 
ook weer 2 keer meegemaakt. Dan voelen ze 
zich benadeeld door de scheidrechter of iets 
dergelijks. Waar hebben we het over..        Je 
hoort het goede voorbeeld te geven hoe moeilijk 
het dan ook is. Het is mooier om te zien hoe 
ouders hun kinderen toe juichen. 
    
Als je nog een wens mocht doen op voetbal 
gebied wat zou dat dan voor jou zijn? 
 
Ik kan nog steeds mijn hobby beoefenen wat ik 
als kind al deed, mooi toch..Ik heb in de loop der 
jaren heel wat voetballers zien afhaken omdat ze 
dermate geblesseerd raakten waardoor voetbal 
niet meer mogelijk was. Ik heb ook mijn zwakke 
plekken maar zorg door extra oefeningen dat ik 
kan blijven voetballen.Ik denk niet dat ik zolang 
kan blijven voetballen als sommige spelers van 
het 4de die al tegen of zelfs over de 60 jaar zijn. 
Onze trainer Ton van Gelder was dik over de 70. 
Ik zeg respect voor die mannen. Voor mij geldt, 
zolang het lichaam niet te veel protesteert en het 
plezier er is zijn jullie nog niet van me af. 
 
Als laatste stellen we je in de gelegenheid om 
terug te komen op èèn van bovenstaande vragen 
of als je nog iets anders kwijt wil. 
 
Ik wil nog de jonge voetballers dit meegeven. Blijf 
voetballen of zoniet neem een ander teamsport. 
Naast het plezier in de kleedkamer of kantine heb 
je ook mindere momenten zoals blessures, 
vormverlies, meningverschillen, 
wisselspeler  enz. Het omgaan hiermee zorg dat 
je mentaal sterker van wordt en daar zul je later 
in je maatschappelijk leven veel voordeel van 
hebben. 
Verder wil ik alle G.W.V.V.-ers fijne feestdagen 
en een gezond 2010 wensen. 
  
Hasta la vista, Andres      
 
Andres bedankt voor je medewerking aan deze 
rubriek en we wensen jou en je teams veel succes toe 
voor de rest van het seizoen. En wie weet zit er nog 
wel een kampioensschap aan te komen. 

De Redactie. 

(vervolg Opvallend...) 
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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 
8-11-2009 wedstrijd tegen SVGG 1 
Sponsor Wissing Tuinen 
29-11-2009 wedstrijd tegen Carvium 1 
Sponsor Geurts Bouwelementen 
6-12-2009 wedstrijd tegen Den Dam 1 
Sponsor Gergotal 
 
 
Hebt u ook interesse om een 
bal te sponsoren in het seizoen 
2009-2010 neem dan contact op 
met èèn van de bestuursleden.  

 
Wij bedanken alle balsponsoren  

Oefen programma seizoen 2009-2010 
WINTER 

 
 
Donderdag 17 december  Potstoten, 
Zondag 20 december 9:30 uur Zelhem 5 - GWVV 4 
Zondag 10 januari 11:00 uur Snert toernooi aansluitend Nieuwjaarsbijeenkomst
   
Dinsdag 12 januari  19:30 uur 1e training selectie 
Donderdag 14 januari  20:00 uur  trainen selectie 
Zondag 17 januari 11:00 uur Vosseveld 1 - GWVV 1 
Evt. Inhaal 10:30 uur GWVV 2  trainen 
Donderdag 21 januari 19:15 uur 1e training 3 + 4            
 
Zondag 24 januari  10:30 uur Etten 1 – GWVV 1 
evt. Inhaal 10:30 uur GWVV 2—Ajax-B 2 
 
Donderdag 28 januari 20:00 uur Bredevoort 1 – GWVV 1 
 
Zaterdag  30 januari 18:30 uur Longa 2 - GWVV 1    (kunstgras) 
Zondag 31 januari 10:00 uur GWVV 2 - Kilder 3 
Evt Inhaal 
Donderdag 4 februari 20:00 uur Peeske 1 – GWVV 1                       
 
Zondag 7 februari                       
Competitie 09:30 uur Winterswijk 4 – GWVV 2 
 10:00 uur GWVV 3 – Zeddam 4 
 10:00 uur GWVV 4 – Ajax B. 4 
 
Zondag 14 februari  CARNAVAL 
 
Dinsdag 16 februari 20:00 uur GWVV 1 - SDZZ 1 
 
Zondag 21 februari   14:30 uur GWVV 1 – Westendorp 1 comp 
Evt. inhaal 

De TC wenst iedereen prettige feestdagen 
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1 Lucia Heutinck Het geknipte team 99 
2 Rien Klompenhouwer V.A.W. 96 
3 Maud Rots De Familie Knots 91 
4 Fam. F. v/d Pavert FC Klaverweide 89 
5 Kees v/d Pavert The Kellers 86 
6 René Hakvoort De Houthakkers 85 
7 Wim Klompenhouwer De Langenhof 85 
8 Bennie Mulder Bambino 1 84 
9 Ferdie v/d Pavert T.K.S. 84 
10 Ineke Klompenhouwer De Venz 84 
11 Jelle Boland Snelle Jelle 84 
12 Jordy Steverink FC Telecaster 84 
13 Jorick Messink De Billy Boys 84 
14 Sjoerd Immink De Boys 84 
15 Lars Molenaar SDO Superboys 83 
16 Ton van Gelder Lucky Team 83 
17 Frank v/d Schuur 5 vrouwen en 1 man 82 
18 Marco Jansen Eendracht 82 
19 Amber & Roos Lucassen Lucky Luke 81 
20 Paul Geelen Tukkers en Co 80 
21 Kristel Jansen Lucky Luca 78 
22 Dennis Lohschelder S.V. Metertje Bier 77 
23 Theo van Wessel FC Barcelona 77 
24 Henk Masselink Opa Henk 76 
25 Maik Jansen Chonson 76 
26 Marijke van Wessel Snoepzakje 74 

27 Erik Ketelaar Die Mannschaft 73 
28 Robin Klompenhouwer FC Briljant 73 
29 Stan v/d Pavert De Boys 73 
30 Ted v/d Pavert FC Promotie 73 
31 Theo Heutinck The Champ 73 
32 Dennis Boerboom The Champion 72 
33 Jurgen Schut B. L.D.N. 72 
34 Nick Pruijn FC Scittelditle 72 
35 Simone Bussink De Snelle Jongens 72 
36 Nico Marcus FC Canon 71 
37 Bart Zweers De Blister Boys 70 
38 Marcel v/d Pavert Superboys 68 
39 Martijn Klompenhouwer De Beste 68 
40 Nico Immink FC Driet 68 
41 Danny van Wessel Tropical Danny 67 
42 Jeroen en Bianca Familie Aalders 67 
43 Jesper Kuster De Uitblinkers 67 
44 Marcus Schwartz Blowing Bubbels 67 
45 Nicole van Gelder B.E.G.Z. 67 
46 Paul Schut Schup ze d'rin 67 
47 Stijn Marcus FC Super elf 67 
48 Toni (Macaroni) Scholten The Spaghetti's 67 
49 Boyd Ratering Vetje 66 
50 Jolanda v/d Pavert FC Rap 66 
51 Koen Molenaar FC Super Boys 66 
52 Roel Jansen vv Eigen goal 65 
53 Frans Zweers Am Rhein so schön 64 
54 Sebastiaan Flipse Miracle Kappers 64 
55 Eugène Lucassen The Waterboys 63 
56 Bart Rots De Knallers 62 
57 Andrès Moreno The Abrahams 61 
58 Ferenc en Sem Sem's elftal 61 
59 Casper Bussink B.T.V.V. 58 
60 Johnny Moreno The Keeper 58 
61 Maik te Kaat FC Sjakie 58 
62 Wessel Immink De Kanjers 58 
63 Sjal v/d Pavert FC Geel Wit 57 
64 Chiel Terhorst Sjakie z'n team 56 
65 Willie Schut De Waterkers 54 
66 Sven te Kaat S.D.O.V.C. 53 
67 Ino Zweers Superelf 52 
68 Bas Hegteler SV Bal op het dak 49 
69 Carlo Cornielje Wally Team 49 
70 Beent Kleinsma Eusterke City 46 
71 Chiel le Comte S.V. De Nieuwkomer 44 
72 Jimi Moreno Lefty 44 
73 André Bussink Top Formatie 43 
74 Edo Beskers FC De Middenstip 37 
75 Niek v/d Pavert Die Rooie 37 
76 Marco Menke FC Boks 36 
77 Ralf v/d Pavert Campione 34 
78 Jordy Bussink Jong G.W.V.V. 31 
79 Paul Straub Zorgploeg 30 
80 Jos van Toor Rode Ster Belgrado 16 
81 Het Derde Stijf onderaan 14 
82 Jan Terhorst René Botje 13 

E r waren de afgelopen weken maar 3 speelronden 
met daarin een aantal afgelastingen.  
Te beginnen op zondag 22 november waarin het eerste 
won van Carvium1 met 3-1. De doelpunten werden 
gemaakt door Jacco te Kaat, Jasper Engelen en een 
eigen goal van Carvium. Het tweede won met 2-0 van 
Bredevoort 3, met doelpunten van Tom Wanders en 
Danny van Wessel. Het derde verloor kansloos met 7-2 
van MVR 6. De doelpunten waren van Erik Ketelaar en 
stand-in René Hakvoort. Het vierde was afgelast. 
Door deze uitslagen was er maar 1 team in de Superelf 
die 24 punten verzamelde, dat was het team B.E.G.Z. 
van Nicole van Gelder. Hierdoor steeg ze van de 48e 
naar de 30e plek in het Superelf klassement. 
Op 29 november werd er niet gevoetbald, maar op 6 
december was er alleen voor het eerste en tweede elftal 
weer een vervolg. Het derde en vierde werd afgelast. 
Bij het eerste elftal hield Danny Karsten zijn doel schoon 
in de wedstrijd tegen Den Dam, waardoor veel teams in 
de Superelf 3 extra punten kregen. Daarbij scoorde het 
eerste maar liefst 5 doelpunten: Sebastiaan Flipse 2x, 
Tim Jansen, Jasper Engelen en Jurgen Schut. Bij elkaar 
zorgen de voetballers van het eerste gezamenlijk voor 
20 punten extra voor de superelf. Helaas kun je ze niet 
allemaal in je team hebben. Het tweede elftal verloor 
met 3-2 van Winterswijk 4. Sjal v/d Pavert scoorde 1x 
en een eigen goal van Winterswijk. De wedstrijden van 
het derde en vierde elftal werd afgelast. Op het eerste 
elftal na leverde dat niet veel punten op voor de teams 
in de Superelf. 2 teams verzamelde 22 punten bij 
elkaar, ‘’De Beste’’ van Martijn Klompenhouwer en ‘’De 
Houthakkers’’ van René Hakvoort.  
De laatste speelronde voor de winterstop en tevens ook 
voor deze uitgave van de Boogbal was op 13 december. 
Doordat het hoofdveld niet bespeelbaar was werd de 
wedstrijd van het vierde afgelast. Het derde elftal won 
met 5-2 thuis tegen Den Dam 3. Marco Menke en Erik 
Ketelaar scoorden allebei 2x. Jorick Messink scoorde 
1x.  Het tweede verloor met 6-1 van Ulftse Boys, alleen 
Sjal v/d Pavert scoorde het enige doelpunt. Maar het 
mooiste op die dag was toch wel de topper van het 
eerste elftal tegen de nummer 2 Zeddam. Er werd met 
3-1 gewonnen, de doelpunten waren van Tim Jansen, 
Chiel Le Comte en Jasper Engelen. Inmiddels hebben 
ze maar liefst 11 punten voorsprong op de nummer 
twee. Ze zijn er nog niet, maar nog 6 wedstrijden 
winnen en de titel is binnen! 
In dit laatste weekend voor deze Boogbal was Jordy 
Steverink met zijn team ‘FC Telecaster’ het enige team 
die 21 punten bij elkaar verzamelde en steeg daardoor 
van de 35e naar de 12e plek. Maar zoals in de vorige 
boogbal was vermeld gaat de maandprijs naar de 
winterkampioen van de Superelf en dat is ‘Het geknipte 
team’ van Lucia Heutinck. 
Lucia, gefeliciteerd met je prijs! 
 
In de volgende boogbal van het nieuwe jaar gaat de 
prijs naar een jeugdspeler die het hoogst staat 
genoteerd in de Superelf. Succes….. 
 
Fijne feestdagen en tot in 2010! 
 
 

GWVV superelf 
2009/2010  

sponsored by  
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copie binnen: komt uit op: 
16 februari 2010 25 februari 2010 
16 maart 25 maart 
13 april 22 april 
18 mei 27 mei 

De Boogbalplanner 
Seizoen  

2009-2010 
  

‘Het geknipte team’ van Lucia Heutinck; 
  
      Frank Heutinck 
 

Martin Bolk  Werner Wellink      Edo Beskers 
 

 Erik Ketelaar  Theo Heutinck Chiel Le Comte Bart Zweers 
 

 Tom Wanders  Sebastiaan Flipse      Frank v/d Schuur  Coach Lucia 
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A L G E M E N E  L E D E N  V E R G A D E R I N G  
5 november 2009 j.l. 

OPENING 
• De voorzitter heet iedereen welkom. 
• Aanwezig: 54 leden + 6 bestuursleden. 
• Afgemeld: Hans Bruins, Carlo Molenaar, Ton v. 

Gelder, Theo v. Niersen, Harm te Kaat, Marcel 
v/d Pavert, Jules v/d Pavert en Ellen Rots. 

 
MEDEDELINGEN 
• Arnold Versleyen is afwezig i.v.m. ziekte. 

Namens GWVV is hem een bloemetje aange-
boden. 

• Van bepaalde soorten snoepgoed en chips 
wordt de prijs verhoogd, nl. naar € 0,60. 

• Het verzoek van het bestuur is dat iedereen 
zich houdt aan het rookverbod! Het mag 
gewoon niet! 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
• Geen. 
 
NOTULEN ALV 2008 
• De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter 

en de secretaris zetten hun handtekening. 
 
JEUGDCOMMISSIE 
• Ferdie v/d Pavert doet het woord. 
• Namens het hele jeugdbestuur mag ik zeggen 

dat ik trots ben op onze jeugdafdeling, op de 
barbezetting, leiders, trainers etc. 

• 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. 

• Mooi om te zien dat er jonge/oud jeugdspelers 
bij de senioren meedoen. 

• Applaus van alle aanwezige leden. 
• Het bestuur sluit zich aan bij bovenstaande 

woorden. 
 
TECHNISCHE COMMISSIE 
• Koen Nieuwenhuis doet dit jaar voor het eerst 

het woord. 
• We zitten eindelijk ruim in de spelers! 
• Over de trainers valt nog weinig te melden. De 

TC is blij dat Ton v. Gelder weer terug is. 
• Het 3e en 4e doen het naar behoren. 
• Het 2e doet het met veel A-junioren erbij goed. 
• We blijven nog op zoek naar een leider als 

ondersteuning voor Victor. 
• Het 1e heeft een periode binnen, maar ze gaan 

voor het kampioenschap. We zijn blij met Paul 
Straub als verzorger. 

• Applaus van alle aanwezige leden. 
 
PLANNEN GEMEENTE 
• Status: de projectgroep en de Gemeente zitten 

op één lijn. In principe kan er gebouwd worden. 
Wel moeten er nog afspraken worden gemaakt 
over de geldstromen en het nieuw te vormen 

bestuur voor het gemeenschapshuis. De 
aankoop van een stuk grond voor de 
toegangsweg loopt nog. Het zit dus nu nog vast 
op praktische redenen. 

• Vraag Gert Ketelaar: Hoe zit het met 
kunstgras? Antwoord: Het hangt samen met het 
dorpshuis. Financiering en positionering is 
afhankelijk van  de definitieve realisatie van het 
gemeenschapshuis en de bereikbaarheid. 

• Vraag Freek v. Arragon: Als het allemaal lukt, 
wanneer start dan de bouw? Antwoord: 2010 is 
nog steeds reëel, maar er moet wel gebouwd 
worden in de tijd dat wij er geen last van 
hebben. Er moet dus zo min mogelijk overlast 
zijn voor GWVV. 

• Als er een herinrichting van het sportcomplex 
komt, moet er door de leden weer gestemd 
worden. 

• Vraag Gert Ketelaar: Als de aankoop van het 
stuk grond niet lukt, betekent dit dan dat er 
geen dorpshuis komt? Antwoord: Nee, er zijn 
alternatieven, maar dan duurt het langer. 

• Vraag Gert Ketelaar: Kunstgras is toch door de 
gemeente beloofd? Antwoord: dat klopt. Enkele 
jaren geleden is door een wethouder toegezegd 
dat GWVV de pilot zou zijn binnen de 
gemeente als het gaat om kunstgras. Intussen 
is deze wethouder door de raad gecorrigeerd. 
Het is een politieke discussie. Als het Gemeen-
schapshuis er komt, is de kans op kunstgras 
groot. Als er geen gemeenschapshuis, is de 
kans op een kunstgras kleiner. 

 
PAUZE 
 
• De voorzitter vraagt om applaus voor het 

barpersoneel. 
• Hulp achter de bar is altijd welkom! Dit is een 

herhaalde oproep. Men moet zich realiseren dat 
de druk op de huidige barploeg groot is. Vooral 
als we steeds meer activiteiten willen ont-
plooien. Bij een onderbezetting van het bar-
personeel zal dit in de toekomst ten koste gaan 
van de services en mogelijk van de openings-
tijden van de kantine. 

 
VERSLAG PENNINGMEESTER 
• Het jaar is afgesloten met een positief saldo. 
• De omzet is hoger, ondanks het rookverbod. Dit 

komt o.a. door het Jan Riekentoernooi, de 
resultaten van het 1e (nacompetitie) en de 
noaproatuurtjes. 

• De huur van de accommodatie is hoger, maar 
de subsidie is ook hoger. Per saldo maakt dit 
dus niets uit. 

• Bestuurs/kaderkosten zijn hoger door kosten 
van de nacompetitie, jubileumspeldjes en 
stemronde dorpshuis (enveloppen en 
postzegels). 

• De rente was hoger. 
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Programma G.W.V.V. (onder voorbehoud) 
20-12-2009 9:30 Zelhem 5 GWVV 4 
8-1-2010 21:00 GWVV DA1 Grol DA1 
11-1-2010 20:00 Steenderen DA1 GWVV DA1 
22-1-2010 21:00 Steenderen DA2 GWVV DA1 
7-2-2010 9:30 Winterswijk 4 GWVV 2 
7-2-2010 10:00 GWVV 3 Zeddam 4 
7-2-2010 10:00 GWVV 4 Ajax B 4 

Er kunnen nog inhaalwedstrijden ingepland worden 

KASCOMMISSIE 
• Jeroen Aalders was er i.p.v. Bianca Aalders – v. 

Wessel. Hij doet het woord: alles was goed! 
• Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun 

controle. 
• Vaststellen kascommissie: Bianca Aalders – v. 

Wessel is aftredend. Rob v/d Pavert meldt zich 
aan. De nieuwe kascommissie bestaat nu uit: 
Carlo Molenaar en Rob v/d Pavert. 

 
BEGROTING 2009/2010 
• De meeste posten blijven op hetzelfde niveau. 
• De rente zal volgend jaar lager zijn i.v.m. de 

financiële crisis. 
• De bestuurs-en kaderkosten zijn lager begroot. 
• De voorzitter bedankt Nico voor zijn werk. 
 
BESTUURSVERKIEZING 
• Aftredend en herkiesbaar zijn: Nico Immink en 

Saskia v/d Pavert. 
• Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, wat 

betekent dat Nico en Saskia herkozen worden. 
 
 

RONDVRAAG 
• Freek v. Arragon: Via Koen Nieuwenhuis heb ik 

al nagevraagd of het mogelijk is om een 
flatscreen met eredivisie live in de kantine te 
krijgen. Antwoord: Wim Pruyn is er mee bezig 
om dit te regelen via een reclamebureau. Er 
wordt dus aan gewerkt. 

• Sjal v/d Pavert: Ik had een mail gestuurd over 
voetballen in het geel/wit. Antwoord: Deze 
mogelijkheid is in het bestuur al eens geopperd. 
Dit is echter lastiger dan het lijkt door allerlei 
reglementaire problemen bij de KNVB en de 
hoge financiële kosten.,omdat alle teams weer 
in het nieuw moeten worden gestoken. We 
zullen het er in het bestuur over hebben. 

 
SLUITING 
• De voorzitter bedankt het jeugdbestuur en 

medebestuursleden voor de prettige 
samenwerking. 

• Iedereen bedankt voor de komst. 
 
Gendringen, november 2009 
 
 
W. Pruyn,   S. van de Pavert-Hebinck,  
voorzitter           secretaris 

Onderhoudsploeg maakt accommodatie winterklaar 
D e accommodatie is door de onderhoudsploeg weer 
winterklaar gemaakt. De ploeg bestaande uit Willie Schut, Theo 
van Wessel, Gert Ketelaar, Theo van Niersen en Paul Schut  zijn 
druk in de weer geweest om de accommodatie te ontdoen van het 
blad dat gevallen is in de herfstperiode. Periodiek zorgen zij voor 
allerlei werkzaamheden die er op de accommodatie moeten 
gebeuren. Voorlopig zijn we weer bladvrij en kunnen we weer 
genieten van ons sportcomplex. 

Het bestuur wenst 
iedereen een fijne kerst 
en een voorspoedig 2010 
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18-11-2009 GWVV B1D SDOUC B2 1 3 
21-11-2009 Gendringen D2 GWVV D1 0 9 
21-11-2009 SKVW E3G GWVV E1G 1 8 
21-11-2009 GWVV F1G VVG '25 F5 1 4 
22-11-2009 MvR 6 GWVV 3 7 2 
22-11-2009 GWVV 2 Bredevoort 3 2 0 
22-11-2009 GWVV 1 Carvium 1 3 1 
27-11-2009 GWVV DA1 Brasil '77 DA1 0 2 
28-11-2009 VIOS B. E2 GWVV E2 4 0 
28-11-2009 Den Dam F1G GWVV F1G 5 1 
28-11-2009 GWVV E1G SDOUC E4 8 5 
28-11-2009 GWVV D1 Varsseveld D3 13 0 
28-11-2009 Grol B4 GWVV B1D 0 3 

4-12-2009 GWVV DA1 
LZVV/Sport-

innLochem DA1 1 7 
6-12-2009 GWVV 2 Winterswijk 4 2 3 
6-12-2009 GWVV 1 Den Dam 1 5 0 

7-12-2009 
Paasberg De 

DA1 GWVV DA1 8 1 
12-12-2009 GWVV B1D Winterswijk B1D 3 2 
13-12-2009 Ulftse Boys 3 GWVV 2 6 1 
13-12-2009 GWVV 3 Den Dam 3 5 2 
13-12-2009 Zeddam 1 GWVV 1 1 3 

Dat kump in de Boogbal 

 

• Wij feliciteren: 
- Walter Hendrixen en Nico Slutter met het 
behalen van hun Abrahamsgerechtigde leeftijd 
van 50 jaar. 
  
• Onze wedstrijdsecretaris komt vaak en graag 

naar het clubhuis toe als de redactie aan het 
vergaderen is. Niet omdat hij copy aan wil 
leveren, nee hij maakt graag van de gelegen-
heid gebruik om bij ons enigste vrouwlijke 
redactielid de heerlijke parfum-geuren te doen 
opsnuiven. Hij rammelt vervolgens wat op de 
computer en vertrekt weer. Als dat maar goed 
gaat thuis. 

• Was het laatst een speler van het 2e die de 
scheidsrechter maande om voor de rust te 
fluiten omdat hij in hoge nood verkeerde. Bij de 
wedstrijd van het 1e elftal tegen Zeddam was 
het zelfs een supporter die de scheidsrechter 
er toe bewoog om voor de rust te fluiten. Wat 
was er nl. het geval het was zo koud (zo koud 
zelfs dat Ton scholten twee sigaren in de hand 
had) dat de bewuste supporter maar èèn keer 
SCHEIDS KOFFIE!! hoefde te roepen en de 
bewuste scheidsrechter abrupt affloot voor de 
koffie/heepauze. Dat de scheidsrechter in z’n 
ooghoeken had gezien dat het nogal om een 
fors/groot uitgevallen supporter ging en 
daardoor eieren voor z’ geld koos mag 
duidelijk zijn. Bennie wil je in het gevolg iets 
kalmer aan doen tegen nogal schrier 
uitgevallen scheidsrechters.    

• De dames in de zaal had zowaar een leger 
aan mannelijke GWVV supporters gehad. 
Zowaar want het bezoek ging niet door. 
Startklaar-staande toch nog even kijken op 
internet hoe laat ze zouden moeten beginnen 
op de Paasberg. Bleek de Paasberg niet in 
Terborg te zijn maar in Arnhem. Dames bij de 
1e beste thuisgelegenheid kunnen jullie dus 
wat verwachten! 

• Roken in de kantine mag niet meer, dat is 
duidelijk. Sport en roken gaan niet samen. 
Maar het moet ook weer niet te gek worden. 
Tijdens de Hollandse Clubavond nl. werden 
door mensen die niet van een harinkje houden 
tegen de haringhappers gevraagd om ook 
maar buiten te gaan staan bij de rokers met dat 
‘stinkding’. Een vis zwemt graag dat is gezond, 
dus een biertje meer kan dan ook geen kwaad 
daarnaast is het gezond voor de mens en de 
kantine vaart er wel bij, we spreken hier dus 
duidelijk van een win-win situatie. Dus niet 
meer zeuren.  

 
•Jan Zweers krijgt een lift aangeboden om mee 
naar Zeddam te gaan kijken naar het 1e elftal. 
Jan zit nog maar amper in de auto en zegt 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V. 

“Frans Zweers voorspelling Zeddam 1-GWVV  
1-3 voor GWVV. “ Uiteindelijke uitslag 1-3. 
Frans heeft een vooruitziende blik. De volgende 
keer staan de Bookmakers bij Frans op de 
stoep voor weer een juiste uitslag. 

 

• Wat is Koen hier 
aan het doen: 

A. Hij probeert de 
stoep  schoon te 
vegen. 

B.  Er kan wel eens 
een trein komen. 

C.Hij haalt als TC lid 
de bezem door de 
selectie 

D. Hij probeert een wit 
voetje te halen bij 
de scheidsrechter. 

 
De juiste oplossing 
kan worden verstuurd 
naar de redactie. 
Onder de juiste 
oplossingen wordt een 
kilo bladeren verloot. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 
bereiken: 
Ferdie van de Pavert tel. 684915 
Peter Roes tel. 632025 
Marcel van de Pavert tel. 686163 
Andres Moreno-Ruiz tel. 631229 
Simone Bussink tel. 632239 
Clemens Wissing tel. 640815 
Tim Jansen tel. 630487 
Ellen Rots tel. 685775 
Carlo Molenaar tel. 684952 
Sven te Kaat tel. 683844 
Nico Immink tel. 640168 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Peter Berendsen tel. 685656 
Pascal Bolk tel. 632128 
Wim Klompenhouwer tel. 683756 
Maikel Wolters tel. 642056 
Hans Bruins tel. 632247 
Mike Frazer tel. 631810 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel. 632260 
Bennie Mulder tel. 631625 
Peter Roes tel. 632025 
Kristel Aalders tel. 632727 
Ferenc Schepers tel. 640067 

Jeugdnieuws 
 Kampioenen 

Dat onze D kampioen is geworden, zagen we natuurlijk al een beetje 
aankomen. Maar toch, AZSV had een beduidend beter doelsaldo. 
Gelukkig kregen we de hulp van SVGG dat AZSV versloeg. Zo kon 28 
november thuis het karwei afgemaakt worden. En dat gebeurde! 
Proficiat! Team, trainers en leiders! 
Op naar een nieuwe uitdaging … de voorjaarscompetitie in 2010. 
 E2, een knappe 2e plek 

De E2 heeft aan het kampioenschap mogen ruiken, maar in een 
rechtstreeks duel was Vios B. toch te sterk. En ja…… er kunnen niet 
twee teams als kampioenen van het veld af. Als je naar het doelsaldo 
kijkt is Vios B ook de terechte kampioen. 
Al met al heeft de E2, een jonge E groep ook, een knappe prestatie 
geleverd. 
 F1, E1 en B junioren 

Deze teams eindigden allen in de middenmoot en vaak geeft dat aan 
dat er sprake moet zijn geweest van een leuke competitie … af en toe 
een wedstrijd winnen of gelijk spelen en af en toe verliezen. 
Complimenten voor jullie, maar ook voor jullie leiders en trainers. 
 Begin in 2010; Knakworstentoernooi pupillen 

In de week van 11 januari beginnen weer de trainingen (de kleuters 
horen het nog via hun trainer). Op zaterdagochtend 23 januari gaan 
we in Varsselder in de zaal voetballen. Er is wat te eten en te drinken 
en we hopen ook vele ouders dan te zien in de zaal of in het clubhuis. 
Zoals al vermeld begint de competitie een week later, we hopen dan 
weer een schema (met o.a. vervoer) rond te hebben. 
 Dirk en Bob in de prijzen 

Sla je zaterdags de krant open en zie je 2 spelers van GWVV B met 
een foto in de Gelderlander. Ze staan daarop met een beker in de 
hand. En dan begint het denken: Messi van Barcelona was toch 
speler van het jaar? De Benerink – cup gewonnen? Topscorer van de 
Jupiler – league? De gouden bal, De zilveren schoen? 
Nee … niks van dit alles … ”gewoon” 2 toppers bij de Duivenclub … 
ze hebben dus meerdere talenten. 
 Seizoen 2010 – 2011 

Net winterstop en nu al denken aan het volgend voetbalseizoen. Ja, 
hoor … dat is zeker slim en nodig. Wat te denken van de huidige B? 
De jongens zijn hier zelf ook al op gewezen. Wat doen we? Wat 
kunnen we doen? 
Nog een jaar B? We gaan door als A? We moeten ons aansluiten bij 
een buurtvereniging? Kunnen we en willen we blijven voetballen? 
Hierbij vragen we om ook hierover na te denken zodat we de beste 
keuze als jeugdbestuur kunnen maken. 
 
Ook voor de pupillen zullen er weer keuzes gemaakt worden. We 
moeten eigenlijk alleen de huidige D (misschien wel aangevuld) ook 
het volgend seizoen als D aan de competitie mee doen. 
Belangrijk blijft weer om binnen een kleine club teams op de been te 
brengen waarbij gedacht wordt aan kwaliteit, maar ook aan leeftijd, 
het sociale aspect etc. 
Iets waar we bij het jeugdbestuur regelmatig over discussiëren. 
Maar we staan natuurlijk open voor suggesties net zoals we hopen 
dat er begrip is voor bepaalde keuzes. Daarvoor ben je ook een 
jeugdbestuur en dat is ook één van de (moeilijke) taken van zo’n 
bestuur. 
 De 2 J’es (Jordy en Jorick) 

Kennen ze in Volendam en daarbuiten de 3-J’s. 
Bij de B hebben we op de maandag 2 “gastspelers” van de senioren. 
De 2 J’s … zij zijn het verlengstuk van de trainer op het veld, tussen 
de jongens. 
Beide jongens zorgen, met name ook door hun positieve houding, 
voor iets extra’s op de maandag op het trainingsveld.Zo is er net zoals 
op de donderdag een wisselwerking tussen jeugd en senioren. 
Een prima zaak. 
 

Het jeugdbestuur wenst allen een fijne Kerst  
en een prachtig 2010 toe! 
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H et najaarcompetitie afsluiten met een 
kampioenswedstrijd is een leuke afsluiter. 
Jammer dat tegenstander Varsseveld D3 niet in 
staat was om ons genoeg tegenstand te bieden 
opdat het spannend kon worden en ergens in de 
tweede helft met 1 of 2 goals verschil de 
wedstrijd beslissen. Het werd al snel 3-0 en 
uiteindelijk 13-0. We hebben in totaal 11 wed-
strijden gespeeld waarvan 4 met hoge cijfers 
gewonnen. De rest van de wedstrijden waren we 
aan elkaar gewaagd en soms met het geluk van 
een koploper een wedstrijd winnend afsluiten. We 
zijn dit seizoen met een nieuw groep begonnen 
en van 7-tal op een half veld naar 11-tal op een 
heel veld. Dat duurt natuurlijk voordat de jongens 
gewend raken aan hun nieuwe situatie. De wil is 
er, de jongens gaan graag naar de trainingen en 
wedstrijden. 
Terug naar 28 november. De dag begon druilerig 
en het werd alleen maar slechter. Een kampioen-
wedstrijd last je niet meer af, iedereen leeft er 
naar toe en de bloemen zijn al besteld. We 
moesten het deze wedstrijd zonder Mick 
Besselink doen en zijn SUPER-OPA, onze 
trouwe supporter. Zij lagen op dat moment aan 
het water in een of andere subtropisch zwem-
paradijs. Ze voelden met ons mee, jullie nat 
worden dan wij ook. Evert-Jan van Barele, onze 
keeper, die wat grieperig was werd door moeder 
met een hoestdrankje ”opgelapt”. Onze aan-
voerder Dion Mulder had een paar moeilijke 
dagen achter zich, deze i.v.m. het overlijden van 
zijn oma. De 1-0 was een mooi doelpunt van 
Dion, uiteraard was die voor haar, hij vierde het 

door met beide handen naar boven te wijzen. 
Kippenvel… Door het slechte weer was de 
tribune goed bezet en het ging er gezellig aan 
toe. Ouders en overige familie bedankt voor het 
supporten van ons team. Voor de tribune vonden 
dan ook de eerste festiviteiten. De jongens 
renden hand in hand richting tribune om 
vervolgens een buikschuiver te maken. 
Felicitaties gingen over en weer, er werden foto’s 
gemaakt en het jeugdbestuur was er met snoep 
en een dankwoord. Daarna was het richting 
kleedkamer waar veel gezongen werd onder de 
warme douche. Echt, ze kennen het hele 
clublied, GWVV is de club uit …. Jongens 
opschieten, ze wachten op ons in de kantine. 
Daar werden we getrakteerd op Cola en Sinas. 
Even later kwam de geur van frituur ons tege-
moet. De heer Messing, eigenaar van onze 
plaatselijke restaurant “De Zon” c.q. shirtsponsor 
kwam binnen met patat en frikadellen voor de 
hele zaal. Daar zeggen de jongens geen nee 
tegen. En zo kwam er een einde aan deze 
morgen. Het 
jeugdbestuur 
dank ik met dit 
moment, een 
speler die al 
smullend van de 
patat zeg: ‘GWVV 
is een gezellige 
club’                                                                                       
Last but not 
least : Chiel en 
Kees, goed 
gedaan. 
  
Mensen, fijne feestdagen en een gelukkig nieuw 
jaar.  

Andres Moreno 

G.W.V.V. D1   
Herfstkampioen 

Clublied G.W.V.V. 
 

G.W.V.V. de club van Varsselder-
Veldhunten. 

G.W.V.V. de club die 
niet is te verslaan. 

Op het veld elkaar bestrijden. 
Dan de overwinning krijgen. 

G.W.V.V. is nu weer kampioen!  
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A ls één van de trainers van GWVV – B leek 
het me, zo rond de winterstop, goed om een 
keer enkele bevindingen rond deze groep op 
papier te zetten. 
Ik train deze groep op de maandagavond en 
Sven en Tim zijn de trainers op de woensdag-
avond. Op zaterdag wordt het team begeleid / 
geleid door Peter en Tim (en natuurlijk referee 
Dennis). Er zijn dus nogal wat personen 
betrokken bij deze groep, maar het werkt goed. 
Peter had namelijk aangegeven om de trainingen 
niet meer te doen en Sven en ondergetekende 
konden wel 1 avond vrij maken. Vandaar 
bovenstaand “begeleidingsteam”. 
 
De B – junioren, je kunt wel zeggen een team 
van / met verschillen. Verschillen in herkomst; 2 
uit Ulft, 2 uit Azewijn, 1 uit Lengel / ´s - Heeren-
berg en de rest uit Varsselder. Verschillen in 
leeftijd, de één ruim 17 en de ander pas 13 jaar. 
Daarnaast verschillen in karakter, voetbalbe-
leving, voetbalkwaliteiten etc. 
Dat maakt het allemaal niet makkelijk en 
regelmatig heb ik (maar ook de andere trainers / 
leiders ) het soms wel eens moeilijk om er één 
team van te maken. En zoals je dat wel vaker bij 
een (kleine) club meemaakt; de ene keer lijkt je 
dat te lukken en een andere keer zie je of merk je 
dat het toch niet gaat. 
 
Over de trainingsopkomst op de maandag mag ik 
overigens niet klagen en we kunnen meestal een 

goed partijspel (7 tegen 7) als slot van een 
training spelen. 
Te hopen is dat bij sommige de kracht (loop- en 
schotkracht) nog wat toeneemt, ook al zijn ze in 
de lengte al flink gegroeid. Daarnaast is het 
vooral belangrijk om jezelf goed te leren kennen 
en daar ook naar te voetballen.  
Dus ook je zwakke punten niet te laten zien. Dat 
is iets wat ik probeer over te brengen. 
 
Over de competitie kunnen Peter en Tim natuur-
lijk meer zeggen dan ik. (overigens heeft Peter 
veel contact met mij over allerhande zaken). De 
B kende een leuke, goede indeling en je kunt 
zeggen dat ze het tegen de bovenste ploegen 
(denk aan Longa en Varsseveld) het soms beter 
deden dan tegen ploegen die gelijkwaardig of 
minder waren (bv SDOUC en Grol). 
Toch mogen we tevreden zijn, zeker na een hele 
slechte start (4 wedstrijden … 0 punten). 
 
Het is te hopen dat we in het volgend jaar weer 
een leuke competitie mogen zien, leerzaam voor 
de groep en dat we de kwaliteiten van de indivi-
duele jongens en het team zien stijgen. 
 
Een fijne kerst toegewenst, een goede winterstop 
en voor 2010 … het allerbeste. 
 
Ferdie van de Pavert. 

Het juniorenteam van G.W.V.V. 

V ol spanning wachtten we op de 
streekderby tegen SDOUC, maar jammer 
genoeg kon deze wedstrijd niet worden 
gespeeld. Nu hadden we nog een paar extra 
trainingen voor de boeg. We kregen te horen dat 
we op woensdagavond 7 uur begonnen. We 
speelden op het 2e veld omdat het donker was. 
Deze wedstrijd was onder leiding van Tim 
Jansen, de opstelling was helemaal veranderd. 
Zo kwam het voor dat een verdediger in de 
aanval moest en een aanvaller in de verdediging. 
Peter mocht deze wedstrijd met zijn vlag 
zwaaien. De eerste helft waren er genoeg 
kansen van beide kanten maar die werden niet 
benut. Het bleef 0 tegen 0. De tweede helft kwam 
Twan in het spel en Kay ging eruit. Dat was een 
succesvolle wissel want even later scoorde hij. Er 
was nog een goal van hem maar die werd 
afgekeurd vanwege een overtreding. SDOUC 
kwam even later weer sterk terug met een 
goal.Het stond toen 1-1. Johnny hield er een paar 
mooie kansen uit maar dat hielp niet want weer 
een paar minuten later werd het al weer 1-2. We 
probeerden nog wat maar net voor het einde 
werd het dan toch nog 1-3. We waren erg 
terleurgesteld maar we moesten doorgaan want 
een week later stond ons Grol te wachten. We 
verzamelden ons met ons allen bij Sportpark de 

Buitenham.Een paar jongens waren er niet 
zoals : Jordy en Dirk want die hadden familie 
weekend en Rob was er ook niet. De heenweg 
was het heel erg slecht weer het regende heel 
erg hard en de wind was heel erg sterk.Toen we 
daar kwamen was het al niet meer aan het 
regenen en waaien.We hadden 2 D-pupillen mee 
want anders hadden we te weinig man en dat 
waren sterspelers Dion en Lars. We begonnen 
goed want bij de 1ste corner was het al raak.Bob 
scoorde een goal met zijn kop.We gingen met 
een voorsprong de rust in. Het was 0-1 en de 2e 
helft kwam Dion erin voor Marlon.We kregen een 
paar goeie kansen en toen was het raak Kees 
scoorde 2 keer. 
Even later kwam Lars erin voor Kay en Lars had 
meteen een mooie actie. We wonnen met 0-3 . 
De wedstrijd van deze week was afgelast en zal 
een andere keer worden gespeeld dus kom 
allemaal kijken naar de B1 van G.W.V.V. 
 
Gemaakt door: Jordy en Twan 

B-junioren 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER 
December 
17 Potstoten GWVV 
20 Kerstconcert 
30 Potstoten “De Zon” 
31 Carbid schieten 
 
Januari 
1 Nieuwjaarsduik Slootermeer 
10 Nieuwjaarsbijeenkomst GWVV 
9 Gewijzigde datum!!! Oud papier ophalen 
15/16 Pronkzittingen 

Carbid 
schieten 

C arnavalsvereniging “De 
Zinkput” organiseert op 31 
december 2009 het jaarlijks 
terugkerende carbid 
schieten.  
Ieder jaar komen meer 
mensen naar dit traditionele 
gebeuren toe. 
De locatie is net als 
voorgaande jaren net buiten 
de bebouwde  kom aan de 
Hesterweg. 
Er wordt afgeschoten om 
11.30 uur en het duurt tot 
ongeveer 15.30 uur. 
Net als voorgaande jaren staat 
u beschut tegen het koude 
decemberweer. Tevens is er 
ook een toiletgelegenheid. 

 
Comité Carbid schieten  
CV “De Zinkput” 

Wijziging inzameling 
oud papier. 

De papierinzameling op 
zaterdag 2 januari komt in 
verband met de feestdagen 
te vervallen, hiervoor in de 
plaats komt  zaterdag 9 
januari. 
 
Voor vragen of nadere 
informatie kan men 
telefonisch contact opnemen 
met de gemeente: 292 292. 
 

 

O m gezellig het jaar uit te luiden is er op 30 
december om 20:30 uur potstoten bij de Zon. 
Kom met je vriendengroep, buurt, familie, 
vereniging om elkaar het jaar uit te luiden. 
 
Tot 30 December!  

Zin in Potstoten? 
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Nieuws Vereniging 
Dorpsbelangen   

(VDVV) 

CV “De Zinkput” organiseert zijn 
pronkzittingen op 15 en 16 januari a.s. 

 
Vrijdag 15 januari 2010  

Jeugdpronkzitting: 
D eze avond zal in het teken staan van het 
aftreden van Prinses Romy 1e met haar 
gevolg en het aantreden van de nieuwe 
Jeugdprins(es). Onze eigen dansgardes zijn 
natuurlijk weer van de partij. Al met al zal het een 
onvergetelijke avond worden en zeer zeker de 
moeite waard om eens een kijkje te nemen. 

 
Zaterdag 16 januari 2010 

Pronkzitting: 
P rins André met zijn gevolg moeten 
aftreden, maar wie zal de nieuwe Prins of 
Prinses van het nieuwe carnavalsjaar 
worden? 
Het Prinspresentatieteam haalt alles weer uit de 
kast om de nieuwe Prins(es) aan jullie te 
presenteren. Het belooft een geweldige avond te 
worden met een keur aan artiesten uit eigen 
dorp.  
De afgelopen jaren zijn onze pronkzittingen zeer 
goed bezocht. Wij raden de mensen dan ook met 
klem aan om hun plaatsen vroegtijdig te 
reserveren, want het is zonde dat U in een volle 
uitverkochte zaal terecht komt. Wij zullen U dan 
helaas, in verband met veiligheidsvoorschriften, 
naar huis moeten sturen. Een donateurkaart 
geeft geen recht op een plaats. 
Reserveer vroegtijdig bij Benny Mulder, tel: 
631625. 

Graag tot ziens bij de pronkzittingen op  
vrijdag 15 en zaterdag 16 januari 2010 

 
Bestuur CV “De Zinkput” 

Pronkzittingen 
GOES DIGITAL 

 Ja u leest het goed uw plaatselijke toneel 
vereniging is vanaf nu ook via de digitale 
snelweg te bekijken. 
Jolien Hendriksen heeft de afgelopen  maand 
onze website in elkaar gesleuteld en wij zijn te 
vinden onder de gezamenlijke website van alle 
verenigingen van Varsselder . 
 
Zo’n website heeft veel mogelijkheden voor een 
vereniging: je presenteren voor een uitvoering of 
voor het zoeken van nieuwe leden, leden infor-
meren over nieuwtjes en notulen, intern mail-
verkeer, kaartverkoop voor de uitvoering via de 
website en wellicht nog veel meer. Juist al die 
mogelijkheden benauwen mij een beetje. 
Stel u eens voor je koopt over een paar jaar 
geen kaartje meer voor de DRU of ons dorpshuis 
aan de Buitenham, maar een inlogcode. Je gaat 
ook geen avondje uit om naast het kijken naar de 
uitvoering  oude dorpsgenoten te ontmoeten, 
maar je krijgt een kwartier voor het begin van het 
toneelstuk  een SMS je of een signaal via uw 
“communicationcenter” en zit alleen thuis te 
kijken , zonder de sfeer van de zaal en het 
gesprek bij de koffie. 
Ook voor de spelers lijkt mij dit niet prettig, want 
in plaats van het contact met het publiek  spelen 
we voor een drietal camera’s en het applaus 
staat op een CD rom. Nee laten we het 
toneelspel op de ouderwetse manier  op de 
planken brengen. 
 
Tot slot wil ik u namens alle leden van onze 
toneelvereniging een kerstgroet brengen. Niet 
zo’n kille digitale  met een Ho Ho Ho roepende 
Kerstman, maar een warme naar dennentakken 
en kaarsenvet ruikende  GELUKKIG 
KERSTFEEST. 

John Fischer. 

Dorpswebsite    www.varsselderveldhunten.nl 
Verenigingen die eigen pagina’s hebben, zijn 
deze op het moment aan het vullen. De planning 
is om 1e week januari live te gaan. Verenigingen 
die geen eigen pagina’s hebben, maar wel 
nieuws te melden hebben, kunnen dit nieuws bij 
VDVV kwijt.  
Ook alle activiteiten binnen het dorp willen we 
graag plaatsen op de dorpsagenda. Daarnaast 
zijn we nog op zoek naar oude dorpsfoto’s / films 
die we mogen plaatsen. 
Vanuit VDVV hopen we een interactieve site te 
creëren die van meerdere kanten gevoed wordt. 
Alleen op deze wijze kan de website als hulp-
middel bijdragen aan een leefbaar dorp.U kunt de 
site het best bekijken met een schermresolutie 
van 1024x768. 
Om de website ook toegankelijk te maken voor 
de ouderen binnen ons dorp zijn we vanuit VDVV 
aan het kijken of we in het dorp op een laag-

drempelige wijze een cursus kunnen organiseren 
om ook deze groep op weg te helpen op het 
digitale pad. We denken hierbij aan een moderne 
vorm van naoberschap. Als bestuur van VDVV 
komen we hierop terug zodra we het plan uitge-
werkt hebben en het bijbehorende financiële 
plaatje helder hebben. 
Sponsoren voor de website zijn nog altijd 
welkom. Voor slechts € 60 per jaar ondersteunt u 
dit initiatief en werkt u aan uw naamsbekendheid.  
    
Woningbouw          
Binnen de gemeente wordt er op dit moment ge-
keken hoe zaken in te vullen. De door ons uitge-
voerde woningbouwenquête wordt hierbij als lei-
draad gebruikt. Speciale aandacht blijven we 
hierbij vragen voor de positie van “starters”. Bij de 
gemeente hebben we voor deze groep ook de 
mogelijkheid van “particulier collectief 
opdrachtgeverschap” aangedragen. Bouwen 
volgens dit principe maakt bouwen goedkoper. 
O.a. in Braamt is volgens dit principe gebouwd. 
De gemeente is hierin bereid mee te denken. 
Voorwaarde is wel dat er belangstelling vanuit het 
dorp / starters is.  Dus “starters “ meld je !! 
Interesse meld je vrijblijvend bij de voorzitter van 
VDVV. 
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Buitenschoolse opvang (BSO) 
Vanuit VDVV hebben we het 
initiatief genomen om te kijken of 
B.S.O in ons dorp is te realiseren.  
Juut & Co heeft ondertussen een 
korte presen-tatie op school 
gegeven over de mogelijkheden. 
Ook hebben alle ouders een brief 
gehad. Een aantal ouders hebben 
zich ondertussen al ge-meld bij Juut 
& Co met interesse.  
Op dit moment is Juut & Co aan het 
kijken welke vervolgstappen 
genomen moeten worden om e.a. te 
kunnen realiseren. Er lijken dus 
mogelijk-heden te zijn om dit 
initiatief te realiseren. 
 
Hebt u nog niet gereageerd, maar 
hebt u wel interesse meldt u dan 
alsnog.   
Telefoonnummer 0315-231 775 of 
mailen met info@juutenco.nl  Voor 
het dorp / u als inwoner ligt hier een 
unieke kans.  
 
Voortgang Gemeenschapshuis 
Stichting Sportbelangen heeft eind 
november officieel bij de notaris 
haar statuten gewijzigd. Vanaf 
heden is het “Stichting 
Gemeenschapshuis Varsselder-
Veldhunten.” 
 De stichting heeft ten doel:                                     
Het bevorderen van het 
maatschappelijk welzijn, cultuur en 
de volksgezondheid van met name  
de inwoners van Varsselder-
Veldhunten en omgeving, in de 
ruimste zin van het woord.  
Vanuit de projectgroep zal de eerste 
aandacht nu dan ook uitgaan naar 
invulling van het nieuwe bestuur. 
Invulling van het nieuwe bestuur zal 
gebeuren op basis van opgestelde 
profielschetsen.                                                                                
Lopende zaken worden tot op dat 
moment ingevuld door het huidige 
bestuur. 
 
Nieuwe subsidieregeling 
Provincie Gelderland.    
Als bestuur van VDVV willen wij 
inwoners / verenigbestuurders 
alvast wijzen op het bestaan van 
deze nieuwe subsidieregeling. De 
kern van de regeling is dat de 
provincie leefbaarheid (sociale 
cohesie) op het platteland wil 
stimuleren.  Er is een “maar” , wat 
betreft de pot met geld. “Wie het 
eerst komt, wie het eerst maalt”.   
Wij denken dat er hier kansen voor 
ons als dorp liggen. U als 
verenigingen / inwoners dient deze 
mening echter te ondersteunen. Wij 
zullen deze beleidsregel plaatsen op 
de website onder “VDVV nieuws”. 
 
Informatieboekje.  
Het informatieboekje  is zoals al 
eerder gemeld, gemaakt voor 
nieuwe inwoners van Varsselder – 
Veldhunten.                                                                                                                    

Hebt u een nieuwe “buur” laat 
het ons weten, of kom voor 
de nieuwe buur een boekje 
halen. Alleen via deze 
werkwijze komt de 
achterliggende gedachte van 
het tot stand komen van het 
informatieboekje tot leven 
 
Lidmaatschap VDVV.          
Een lage investering met een 
hoog rendement. 
Vindt u het belangrijk dat de 
agenda van het dorp en de 
toekomstige ontwikkelingen 
van het dorp mede bepaald 
worden door u als inwoner?                                     
Wordt dan lid van VDVV. Wij 
proberen daar waar mogelijk 
de belangen van het dorp te 
behartigen. Door uw 
lidmaatschap ondersteunt u 
de doelstellingen van VDVV. 

Daarnaast streven wij als VDVV 
naar een zo breed / groot 
mogelijke achterban. Een brede 
achterban geeft ons als 
belangenvereniging een betere 
positie om de belangen van het 
dorp te verdedigen richting bv. 
een gemeente. 
 
Lid worden van Vereniging 
Dorpsbelangen Varsselder – 
Veldhunten kost u slechts €4 per 
jaar. Het enige wat u hoeft te 
doen is u te melden bij een van 
de onderstaande bestuursleden. 
                                                                   

H. Gerritsen, Past. Reulinkstraat 12. 
H.Hebbink, Hoofdstraat 2 
Wim Klompenhouwer 
Hesterweg 15 
 
Namens bestuur VDVV, 
Wim Klompenhouwer, voorzitter. 
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Weet je nog van toen? 
O udejaarsdag is een dag, anders dan andere dagen. Er horen bij, de oude gebruiken zoals 
jagers in het veld, oliebollen bakken en vuurwerk. Wat er ook bij hoort, is terugzien op het 
afgelopen jaar.  
Zo zal ieder wel zijn eigen  gedachten laten gaan over 2009 waarin iets bijzonders plaats vond. 
Plaatselijk waren er weer de traditionele gebeurtenissen verdeeld over de jaargetijden, en georga-
niseerd door een groot aantal vrijwilligers die vele uren hiervoor beschikbaar stelden. Mensen die ook 
veel deden op het sociale vlak waren plaatsgenoten, die in verschillende landen een stuk ontwikkeling 
brachten onder de noemer, missiewerken. Eén van deze mensen was jaren geleden Clemens Terhorst, 
die in 1912 als missionaris naar Oeganda vertrok. Toen hij hier voor het eerst kwam, ging het hele dorp 
op de vlucht, omdat ze nog nooit een blanke hadden gezien. Hij was voor vakantie en bedelmissie in 
1923, 1933 en 1945 even in Nederland. In 1952 vierde hij zijn 40-jarig priesterschap in ons dorp, waar-
na hij als rustend priester niet meer terugging. In 1956 overleed hij plotseling op 70-jarige leeftijd en 
werd begraven op het kerkhof in Varsselder. 
Een andere pionier was Theet Nieuwenhuis ( Broeder Edmund). Na een 4-jarige priesterstudie schakel-
de hij over op het broederschap, en verbleef in verschillende tehuizen in Nederland en Engeland. Op 
gevorderde leeftijd ging zijn wens alsnog 
in vervulling en verhuisde hij in 1954 ook 
naar Oeganda. Zijn verblijf daar was kort, 
want in 1956 overleed hij op 44-jarige 
leeftijd in dat land, waar hij ook werd 
begraven. Nog een andere missionaris is 
Pater Bernard Slutter die in 1949 midden 
in de Indië oorlog vertrok naar dat land. 
Toen hij een keer met verlof in Varsselder 
was stierf plotseling zijn moeder, wat hij 
toevallig mocht meemaken. Om 
gezondheidsredenen kwam hij in 1974 
voorgoed terug uit zijn missiegebied. 
Sindsdien was hij in de zielzorg werkzaam 
in verschillende plaatsen in Nederland en 
erna in een studiehuis in Nijmegen. Ook 
onze parochie mocht vele malen gebruik 
maken van zijn diensten. Pater Bernard 
overleed in 2007 op 85-jarige leeftijd en 
werd begraven in Beek bij Nijmegen, 
temidden van oud missiegenoten. 
Een andere categorie waren de 

(vervolg dorpsnieuws) 

Sterk bezet Kerstconcert 
Varsselder Veldhunten. 
 

O p 20 December organiseert Fanfare St. 
Gregorius een kerstconcert in het 
Kerkgebouw in Varsselder-Veldhunten. Het 
concert begint om 10.30 uur.      
Uniek is deze keer dat er maar liefst vijf 
plaatselijke verenigingen aan het sfeervolle 
concert deelnemen.  
Het Herenkoor o.l.v. Jan Overgoor, de Fanfare 
o.l.v. Gerjo Seesink, Dameskoor Silva o.l.v. Riet 
Kamphuis, de Blokfluitgroep o.l.v. Sanne 
Wessels en de Huttepiepen zullen  medewerking 
verlenen. 
Vanaf 10.00 uur zullen de midwinterhoornblazers 
van de Huttepiepen het concert vanaf de 

toegangsweg naar de kerk “anbloazen”. Met hun 
zelfgemaakte midwinterhoorns zullen zij met 
traditionele muziekklanken de bezoekers naar 
binnen begeleiden.  
Nieuw is dat Dameskoor Silva medewerking 
verleent aan het concert. Het koor is ontstaan uit 
een fusie van Dameskoor Varsselder en 
Dameskoor The Lizzards uit Silvolde. Omdat 
beide koren Riet Kamphuis als dirigent hebben 
was de samenwerking een logische keuze. Het 
Kersconcert is een mooie gelegenheid kennis te 
maken met het koor in de nieuwe samenstelling.  
Zij zorgen voor sfeervolle Nederlandstalige 
kerstliederen. Fanfare St. Gregorius zoekt het 
over de grens en gaat voor kerstnummers van 
o.a. Michael Jackson’s Heal the World en  
Concertino met hierin solo voor altsaxofoon. 
In de pauze zal er koffie en frisdrank aangeboden 
worden. De traditionele kerstkransjes zullen niet 
ontbreken. De toegang is gratis, en de kerk is 
vanaf 10.00 uur open. 

Tijdens het 75 jarig bestaan van de parochie in 1992. 
V.l.n.r. Pater Slutter,Pater Hartering, Pastoor Veldman en 
Pastoor Geuyen. 
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missiezusters. Zo vertrok zuster Landelina (Riek Vonk) in 1951 
naar India als ziekenzuster met de wetenschap nooit meer thuis te 
komen, wat bij haar gelofte behoorde. Deze regels werden later 
bijgesteld, en mocht ze alsnog in 1961 met vakantie naar haar 
geboorte-plaats. De diepste ellende en armoede heeft deze zuster 
in India ondervonden en het daar heel lang volgehouden. Na 
enkele tussentijdse vakanties bleef ze pas in 1997 voorgoed in 
Nederland. Ze sleet haar levensavond in een rusthuis, het laatst in 
Boxtel. Ze word op 29 december a.s. 89 jaar. Zuster Johanna 
(Anna Ketelaar) nam in 1966 op 27-jarige leeftijd de voor haar niet 
moeilijke beslissing om naar Brazilië te gaan. Al eerder in 1956 
was ze ingetreden bij de zusters van De voorzienigheid in 
Amsterdam. In de staat Sao-Paulo heeft ze gewerkt in een 
kindertehuis en later in de armenwijken met aandacht voor zieken, 
mensenrechten en de opbouw van gemeenschappen. In 1987 
keerde ze terug in Nederland, eerst in Amsterdam waar ze 
vrijwilligerswerk verrichte. Hierna verhuisde ze naar Heem-stede 
waar ze in een klooster op bestuurlijk niveau organiserend werk 
verricht met een breed draag-vlak. Vele jaren eerder had in deze 
familie Ketelaar het unieke feit voorgedaan, dat 4 gezusters 
toetraden tot eveneens in de orde van De Voorzienigheid. Ze 
werkten in verschillende steden in Nederland en Duitsland. En 
van deze zusters Fien Ketelaar (Zuster Catrien) is nog in leven en 
vierde op 4 oktober jl. haar 90e verjaardag en tevens dat ze 70 jaren aan de kloosterorde verbonden is. 
Ze woont in een rusthuis in Heemstede. Van een andere familie nam zuster Wendelina (Hentje Schut) 
op 18-jarige leeftijd het besluit toe te treden in een tehuis voor ongehuwde moeders in Amsterdam. Ze 
deed de gelofte, wat ook inhield, dat toen haar vader bediend werd voor zijn sterven, wel aanwezig 
mocht zijn, maar er verder niet blijven. Ook haar 25- jarig kloosterjubileum mocht ze thuis niet vieren. 
Dit was wel het geval bij haar 50- en 60- jarig jubileum. Haar levensavond bracht ze door in een rust-
huis in Heemstede. Ze overleed in 2007 op 99- jarige leeftijd. Een andere dorpsgenote is Mien Verhey. 
Ze werkte rond 1970 als verpleegkundige in het ziekenhuis in Doetinchem. In 1975 kwam ze door toe-
doen van een dokter in India terecht. Daar schrok ze hevig van de wantoestanden in dat land en 
besloot tot actie over te gaan. Terug in Nederland begon ze met geld inzamelingen, organiseerde met 
hulp van anderen van alles w.o. een Indiadag in ons dorp die ƒ.10.000,00 opbracht. Mien zorgde er wel 
voor dat het geld kwam waar het hoorde, en dat was voor de mensen in India. Daar werden water-
putten geslagen, scholen gebouwd, onderwijs gegeven enz. Er kwam een dorpshuis, dat tevens diende 
als kerk. Vaak reisde Mien naar India als ze weer eens een flink saldo bij elkaar had gespaard door 
allerlei acties. In 1999 op 80-jarige leeftijd vond ze het welletjes en droeg haar werk over aan anderen 
die zorgden dat het in het leven geroepen Mien Verhey Fonds in stand bleef. Als dank voor alles 
ontving ze van de bevolking een hoge onderscheiding, een schaal waarop alle projecten staan 
afgebeeld die door haar toedoen waren gerealiseerd. Nu al vele jaren is Mien woon-achtig in het 
verzorgingshuis Schavenweide in Doetinchem, waar ze op 90-jarige leeftijd met voldoen-ing terug kan 
zien op haar levenswerk. Al met al een aantal dorpsgenoten, die in binnen- en buitenland op sociaal 
gebied een bijzondere daad hebben verricht. 
Dit wil niet zeggen dat hiermee een einde is gekomen aan missiewerk, want op dit moment verblijft de 
Fam. Rots-Lukassen enkele weken in Sri Lanka voor ook een levenswerk, n.l. een weeshuis in stand 
houden. Hier is enkele jaren geleden al eens een actiedag voor gehouden in ons dorp dat toen een 
mooi bedrag bijeenbracht, wat Ellen Rots toen als een soort Mien Verhey heeft overgedragen, en ook 
daar is geweest.  
 
 
Tot slot wil ik iedereen toewensen, sfeervolle dagen en alle goeds voor 2010. 
 
B. Kroesen. 

Mien Verhey tijdens een 
boekenpresentatie in “De Tent” 
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Standen en Topscoorders 2009-2010  
STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV 1  13 37 45 9 
Zeddam 1 13 26 22 14 

VVL 1 13 24 30 18 
Stokkum 1 12 23 30 23 

Aerdt 1 13 21 37 26 
SVGG 1 13 21 18 11 

Carvium 1 12 18 33 27 
Halle 1 13 15 20 24 
NVC 1 13 13 29 26 

Westendorp 1 12 9 17 37 
Den Dam 1 13 9 17 46 
Sint Joris 1 12 3 13 50 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Pax 7 10 30 121 11 

SDOUC 6 11 30 46 14 
Gendringen 6 10 24 49 14 

Stokkum 4 8 15 19 20 
MvR 6 8 13 28 23 

Zeddam 4 9 12 23 41 
Den Dam 3 10 11 33 44 
GWVV 3  11 10 19 49 

NVC 2 11 9 16 52 
SVGG 3 8 7 24 33 

VVG '25 5 8 5 12 40 

Zelhem 6 10 1 5 54 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
FC Eibergen 4 11 31 59 10 
Varsseveld 4 11 25 38 15 

SVGG 2 11 17 27 19 
AD '69 3 11 17 26 27 

GWVV 2  12 17 30 30 
Ulftse Boys 3 10 16 34 25 
Winterswijk 4 12 16 37 48 

Silvolde 3 11 15 27 24 
SDOUC 4 11 12 24 30 
WVC 5 10 9 16 41 

Winterswijk 5 11 7 16 35 
Bredevoort 3 9 6 8 38 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Terborg 5 9 24 41 14 

Gendringen 7 10 24 40 18 
GWVV 4  7 19 37 12 

Ajax B 4 8 14 20 19 
Ulftse Boys 5 10 14 35 24 

Zelhem 5 9 13 25 22 
VVG '25 4 8 10 20 14 

Dinxperlo 5 9 7 18 31 
SDOUC 7 10 7 21 35 

Stokkum 5 9 6 14 43 
Wolfersveen 3 9 3 10 49 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV 1  5 15 16 4 

Aerdt 1 5 10 14 8 
Zeddam 1 5 10 8 6 
Carvium 1 4 9 12 8 

SVGG 1 5 8 6 5 
NVC 1 5 7 10 7 
VVL 1 5 7 9 8 

Halle 1 5 6 6 8 
Stokkum 1 4 5 6 7 

Westendorp 1 4 3 8 14 
Sint Joris 1 4 0 5 14 
Den Dam 1 5 0 7 18 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
LZVV/Sport-innLochem DA1 

(zaa) 10 27 103 22 
Sportclub Olympic DA1 (zaa) 9 22 92 29 

Paasberg De DA1 (zaa) 10 19 41 27 
Grol DA1 12 18 60 58 

Brasil '77 DA1 (zaa) 7 13 23 21 
Steenderen DA1 (zaa) 10 11 24 51 
Steenderen DA2 (zaa) 10 10 30 47 
GWVV DA1 (zaa) 9 3 20 55 

Gelre FC DA2 9 2 26 109 

1e klasse Vrouwen Futsal DA1  

Topscoorders dames zaal: 
Corine   3 
Hanneke  2 
Monique V.  2 
Basilja   2 

Susan   2 
Yvonne   1 
Simone   1 



Boogbal nr. 4 pagina 25 

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010 

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Varsseveld B2 10 25 46 14 
Ulftse Boys B1 11 24 36 15 

WVC B2 10 21 31 17 
Longa '30 B3 10 20 31 16 

Winterswijk B1D 11 20 42 20 
GWVV B1D  11 16 28 28 

KSH B1D 10 15 23 28 
SDOUC B2 11 14 26 28 

Ajax B B1GD 10 10 23 29 
KSV B1 11 10 19 29 

AZSV B3 10 7 13 41 
Grol B4 11 0 6 59 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV D1  11 30 58 9 

AZSV D4 11 27 94 16 
SVGG D1G 11 27 76 17 

Westendorp D1 11 23 52 20 
Longa '30 D4 11 20 49 24 
Dinxperlo D2 11 19 46 24 
FC Trias D3 11 16 40 21 

MEC D1 11 15 36 47 
Varsseveld D3 11 9 17 64 

DZSV D2D 11 6 14 76 
Gendringen D2 11 3 10 87 

Silvolde D3 11 0 6 93 

TOPSCOORDERS SENIOREN  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
FC Trias E5 10 27 70 14 

AZSV E10 10 24 80 15 

Grol E5 10 22 68 19 

VVG '25 E5 10 21 56 36 

Terborg E2G 10 17 62 27 

Longa '30 E9 10 15 43 31 

GWVV E1G  10 13 37 39 
Dinxperlo E2 10 10 35 57 

SDOUC E4 10 9 37 59 

DZSV E3 10 2 14 108 

SKVW E3G 10 1 16 113 

Topscoorders B-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Stan van de Pavert  7 
Kees van de Pavert  5 
Dirk Jansen 3 
Twan Berendsen 1 

Topscoorders D-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Juul 10 
Kris 6 
Mick 6 
Dion 3 
Menno 3 
Max 3 
Thomas 2 
Casper 1 
Lars 1 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Koen Bussink 9 
Kay Gee Fredriks 6 
Wessel Immink 5 
Djim Molenaar 3 
Jarno Lippets 1 
Bas van Ringelenstijn 1 
Maud Rots 1 
Bas Wanders 1 
Bryan Weykamp 1 

naam elftal      doelpunten 
Sebastiaan Flipse 1 11 
Frank van de Schuur 4 11 
Jasper Engelen 1 9 
Tom Wanders 2 9 
Theo Heutinck 4 7 
Danny van Wessel 1+2 7 
JSjal van de Pavert 2+3 6 
immy Moreno-Ruiz 2 5 
Marco Menke 3 5 
Ferdie van de Pavert 4 5 
Jurgen Schut 1 4 
Tim Jansen 1 4 
Andres Moreno-Ruiz 4 4 
Werner Wellink 2 3 
Han van de Pavert 4 3 
Gert Martens 4 3 
Erik Ketelaar 3 3 
Pascal Sloot 1 2 

Jeroen Aalders 1 2 
Kees van de Pavert 1 2 
Bob Zweers 2+3 2 
Ronny Overbeek 4 2 
Chiel le Comte 1 2 
Jacco te Kaat 1 2 
Maik Jansen 1 1 
Jos Ketelaar 2 1 
Tim Heutinck 2 1 
Paul Wijsman 2 1 
René Hakvoort 3 1 
Jordy Steverink 3 1 
Niek van de Pavert 3 1 
Erik Huls 3 1 
Stijn Marcus 3 1 
Jorick Messink 3 1 
Rien Klompenhouwer 4 1 
Hans Bruins 4 1 
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Eindstanden najaarscompetitie pupillen 
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Den Dam F1G 11 29 34 9 

Varsseveld F7 11 25 47 20 

Ajax B F2G 11 24 56 22 

VVG '25 F6 11 23 34 13 

Etten F2 11 21 41 18 

VVG '25 F5 11 16 38 39 

GWVV F1G  11 15 24 27 

NVC F1 11 14 15 26 

Gendringen F3 11 10 23 38 

AD '69 F3G 11 8 18 46 

FC Trias F13M 11 5 5 44 

Silvolde F3 11 1 8 41 

Topscoorders F-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sem Schepers 16 
Thijs Hegman 2 
Koen Offenberg 1 
Kai Messing 1 
Merlijn Wolters 1 
Koen Rozeboom 1 
Cas Steenbreker 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VIOS B. E2 10 27 114 13 

GWVV E2  10 27 69 23 
Varsseveld E4 10 21 82 43 
Terborg E3G 10 21 47 29 

Grol E10 10 18 70 42 
Grolse Boys E2 10 15 46 49 

Silvolde E3 10 15 24 46 
VVG '25 E8 10 9 54 60 

Gendringen E5G 10 9 43 60 
AZSV E16M 10 3 13 105 

FC Trias E10M 10 0 14 106 

Topscoorders E2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Robin 21 
Sam 16 
Bart 10 
Douwe 5 
Timo 3 
Jelle 3 
Koen 2 
Cas 1 
Maarten 1 
Sjoerd 1 


