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H et voetballen komt weer langzaam op 
gang.  
Er worden af en toe nog wel eens wedstrijden 
afgelast, maar gezien het aantal nog te spelen 
wedstrijden zal dit tot een minimum beperkt 
blijven. 
Wij willen dan ook iedereen verzoeken om zoveel 
mogelijk rekening te houden met de te spelen 
wedstrijden. Afgelopen weekend was het weer 
een zware opgave voor de leiders en de TC om 
genoeg (fitte) spelers bij de diverse teams te 
krijgen, voor hen is het vrijwilligerswerk en we 
spreken daarom ook iedereen aan op zijn eigen 
verantwoordelijkheid! Je bent speler van een 
team en doet dus aan een teamsport. 
Afmeldingen moeten alleen maar komen als het 
echt niet anders kan en niet omdat je even geen 
zin hebt! 
De afgelopen maanden zijn er weer diverse 
activiteiten geweest waar verderop in deze 
Boogbal dieper op in wordt gegaan. Wij noemen 
even het snerttoernooi dat in winterse omstandig-
heden toch zijn doorgang heeft gevonden en 
aansluitend de nieuwjaarsbijeenkomst die goed 
is bezocht en alwaar diverse mensen weer 
gehuldigd zijn. 
Als afsluiting van het jaar nog het potstoten en in 
januari 2011 heeft de jeugd weer mogen ge-
nieten van de knakworsten tijdens het jaarlijkse 
knakworstentoernooi. 
Door minder leuke omstandigheden hebben we 
afscheid moeten nemen van onze hoofdsponsor 
Peter van der Heiden. Gelukkig is hiervoor de 
Welkoop Gendringen in de plaats gekomen. 
Daarnaast is er een stersponsor gevonden in het 
bedrijf Schuurman Schoenen te Doetinchem en is 
als subsponsor toegetreden Jansen Tegelwerken 
Varsselder. 
We zijn natuurlijk blij met deze nieuwe sponsoren 
en hopen dat we nog jarenlang van ze kunnen 
genieten. 
Nog èèn van de dingen die waarschijnlijk gaan 
veranderen zijn de clubkleuren. Op dit moment 
voetballen alle leden in het geel zwart. Een 
aantal mensen hebben aangegeven dat ze het 
mooier zouden vinden wanneer we weer in het 
geel wit gaan voetballen. 
Als een soort pilot zal daarom GWVV 1 in het 
geel-wit gestoken worden, mede omdat er een 
andere shirtsponsor is. Het ligt in de planning dat 
thuis tegen Marienveld de nieuwe kleuren voor 
het eerst gebruikt gaan worden. Naar aanleiding 
van hun bevindingen en een stemming tijdens 
een algemene ledenvergadering zal er dan 
besloten worden wat er definitief gaat gebeuren. 
Naast de nieuwe tenues zal er volgend seizoen 
een nieuwe trainer voor de selectie staan in de 
persoon van Patrick Visser. Hij is op dit moment 
trainer van het 2de van Ulftse Boys en zal volgend 
seizoen het stokje overnemen van Ruud Pastoor. 
GWVV 4 heeft tijdens de eerste thuiswedstrijd op 
6 februari 2011 tegen Stokkum nieuwe tassen 
aangeboden gekregen van ABS Trading en 
Steiger-shop.nl. 
Wies Kummeling had de nodige connecties en de 
spelers van het vierde zijn zeer blij met deze 

Nieuws 

sponsoring.  
 
Ondanks dat er menig wedstrijdje is afgelast zijn 
er weer nieuwe uitslagen zodat de stand in de 
Super Elf toch weer aangepast is. Voor de exacte 
stand van de diverse teams moet je een paar 
pagina’s verder bladeren. 
Er zullen nog zeer veel wedstrijden gespeeld 
worden, dus zal de huidige stand nog vaak aan 
verandering onderhevig zijn. 
Verder kun je in deze Boogbal meer lezen over 
de nieuwe hoofdsponsor van GWVV 1 Arnold 
Versleijen. Hij is het onderwerp in Opvallend op 
de Buitenham. Kunnen we meteen lezen wat hij 
vindt van geel-wit in plaats van geel-zwart. 
Er zijn ook nog stukken over de jeugd van 
GWVV. 
De redactie van de Boogbal is op zoek naar 
nieuw bloed. Op dit moment bestaat de redactie 
uit 4 personen met ieder hun eigen taak/taken. 
Eén persoon heeft aangegeven aan het eind van 
dit seizoen te stoppen en voor het voortbestaan 
van de Boogbal is het belangrijk dat er vers bloed 
binnen komt. (zie oproep hieronder) 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier en we 
hopen dat we weer veel aan het voetballen 
komen. 
 
De redactie. 

AGENDA 
18 juni  Jan Riekentoernooi 

Voetbalplaatjes actie C1000. 
 

E r zijn waarschijnlijk nog veel mensen die 
dubbele voetbalplaatjes hebben van de actie 
bij de C1000. 
Wij als redactie van de Boogbal willen deze 
plaatjes bewaren voor het nageslacht en 
eventueel gebruiken bij een toekomstige actie. 
Wilt u uw dubbele voetbalplaatjes afgeven dan 
kunt u deze deponeren in de copy kast van de 
Boogbal. Deze is te vinden in de kantine in de 
buurt van de doorgang naar de sporthal. 
 
Alvast bedankt voor de plaatjes. 
De redactie. 

Gezocht: 
Enthousiastelingen die de redactie komen 
versterken. Zou handig zijn als je 
beschikt over: 
 

- redactionele vaardigheden 
- creatieve ideeën. 
- enige computer ervaring 
 

Heb je interesse of mocht je iemand 
weten die interesse heeft dan kun je 
informeren bij Nico Immink. 
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E indelijk wordt er na een lange winter, veel 
trainingen en oefenwedstrijden weer 
competitie gevoetbald…  
23 januari waren er inhaalwedstrijden gepland en 
voor GWVV1 betekende dit dat er afgereisd 
moest worden naar Stokkum… Stokkum uit altijd 
lastig… En dit bleek ook deze zondag weer. 
Deze leider was zelf niet aanwezig maar heb 
natuurlijk informatie uit betrouwbare bronnen. 
Varsselder begon sterker aan de wedstrijd en 
kreeg in de eerste 20 tot 25 minuten dan ook 
enkele goede kansen waardoor varsselder 1 of 2-
0 voor had moeten staan maar door matige 
afronding bleef het 0-0. En zoals het bij voetbal 
vaak gaat… Net voor rust komt Stokkum eruit en 
scoort wel! Na de thee kwam al snel de 2-0 voor 
Stokkum uit een penalty en toen waren de elf uit 
Varsselder gebroken en liep Stokkum uit naar 
een geflatteerde 6-0…. 
Twee weken later moest er wat goed gemaakt 
worden maar dat zou tegen KSH uit wel lastig 
worden. Thuis werd er met 0-6 verloren van KSH 
dus moest er keihard gewerkt worden om 1 of 
meer punten mee naar Varsselder te nemen. 
KSH was de eerste helft de betere ploeg maar 
het bleef bij enkele kansen. Na de rust was het 
wedstrijdbeeld omgedraaid en kwam Varsselder 
beter en beter in de wedstrijd. Helaas kwam ook 
GWVV niet aan het scoren en was de einduitslag 
van 0-0 wel terecht. Met een dubbel gevoel werd 
er weer afgereisd naar Varsselder, aan de ene 
kant tevreden met 1 puntje, van de andere kant 
teleurgesteld want we hadden hier ook zomaar 3 
punten kunnen pakken…. 
 
Op zondag 13 februari kwam KSV uit vragender 
op bezoek. Dit was een belangrijk duel omdat het 
puntenverschil maar 3 punten was en Varsselder 
bij een overwinning gelijk zou komen te staan. 
Het begin ging redelijk gelijk op met 2 redelijk aan 
elkaar gewaagde ploegen. Na ongeveer een 
kwartier voetballen kwam KSV op voorsprong 
door een fout in de opbouw van Varsselder. De 
counters van KSV bleven erg gevaarlijk door de 2 
snelle en technische buitenspelers van KSV. Een 
van deze spelers kreeg niet lang na de eerste 
goal een strafschop nadat hij volgens de 
scheidsrechter onreglementair van de bal werd 
gebracht… Zo stond het al snel 0-2 Varsselder 
ging met meer druk naar voren voetballen, en bij 
de kans op de 1-2 vliegt de bal op de paal en met 

G.W.V.V.  1  

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
27 februari  GWVV 1  - Bredevoort 1 aanvang 14:30 uur 
13 maart  AD’69 1  - GWVV 1   aanvang 14:30 uur 
20 maart  GWVV 1  - Marienveld 1  aanvang 14:30 uur 
27 maart  SVGG 1  - GWVV 1   aanvang 14:00 uur 

  

(vervolg Redactienieuws) 

Eindelijk weer competitie na lange winterstop 

langs de lijn 

een razende 
counter scoort 
KSV wel… 0-3 
Na de rust 
probeerde 
Varsselder een 
snelle goal te 
scoren maar het 
bleef bij enkele 
kansen steken. 
Einduitslag was 
dan ook te-
leurstellend 0-3 
in het voordeel 
van KSV. 
Na 2 nederlagen en een gelijkspel moest er maar 
weer eens gewonnen worden. Dit moest 
gebeuren tegen Zelhem de concurrent die op 2 
punten stond van GWVV. In een redelijk felle 
wedstrijd kwam Zelhem gelukkig op voorsprong 
door een buitenspeldoelpunt. Gelukkig kreeg 
GWVV vrij snel na de openingstreffer een penalty 
nadat Ramiro in de 16 meter werd gevloerd. De 
1-1 werd gescoord door Chiel Le Comte. Dit was 
tevens de ruststand. Varsselder werd sterker en 
was feller in de duels. Uit een corner was het 
captain Jurgen Schut die de voorsprong in kopte. 
Nadat Kees v.d. Pavert de 1-3 inkopte was de 
wedstrijd gelopen en kon GWVV nog uitlopen 
naar 1-4, ook dit doelpunt kwam op naam van 
Kees. Drie heel belangrijke punten konden mee 
naar Varsselder.  
Komende zondag 27 februari spelen we thuis 
tegen Bredevoort, de nummer 5 van de ranglijst. 
 
GWVV 1 lang de lijn… 
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BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘10-’11 

Ook dit seizoen is er wederom 
een ballen sponsoring 
gehouden.  
Voor de volgende thuis-
wedstrijden van GWVV 1 werden/
worden de ballen gesponsord 
door: 
12-9-2010 wedstrijd tegen KSH 1 
Sponsor Arno en Manon 
19-9-2010 wedstrijd tegen Zelhem 1 
Sponsor gemeente Oude IJsselstreek 
3-10-2010 wedstrijd tegen AD’69 1 
Sponsor bestuur GWVV 
17-10-2010 wedstrijd tegen SVGG 
Sponsor Purus advies 
21-11-2010 wedstrijd tegen Winterswijk  
Bosman transport Gaanderen 
13-2-2011 wedstrijd tegen KSV 
Gergotal BV 
 
Hebt u ook interesse om een bal 
te sponsoren in het seizoen 
2010-2011 neem dan contact op 
met de sponsorcommissie.  

Wij bedanken alle balsponsoren  



BOOGBAL SEIZOEN 2010 - 2011 

Boogbal nr. 5 pagina 5 

Om te beginnen wil ik een belangrijke groep 
mensen binnen de vereniging bedanken.  

Trainers 
Aanvoerders en elftal leiders 
Wedstrijdsecretariaat  
Barpersoneel 
Tuinploeg en klussers 
Papierploeg 
Boogbal 
Jeugdbestuur en overige hoofdbestuursleden 
-   Extra bedankje voor de vrijwilligers van 

vanmiddag.  
Al deze vrijwilligers hebben weer gezorgd voor 
een goed jaar. Zij zijn degene die er toch maar 
weer voor hebben gezorgd dat iedereen onder de 
meest optimaal mogelijke omstandigheden in en 
buiten het veld, zijn geliefde hobby kon uitvoeren. 
 
Zonder jullie is GWVV niet wat het nu is. Een 
gezonde club met gezonde ambities, 
ondersteund door mensen met een drive en 
liefde voor de club. 
Ik wil dan ook nu graag een applaus voor al deze 
vrijwilligers. 
 
Mededelingen; 
- Op de eerste plaats wil ik graag even stil staan 
bij enkele dierbaren die ons in 2010 zijn ontvallen 
en die ieder op hun manier veel voor GWVV 
hebben betekent. 
In januari  hebben we afscheid moeten nemen 
van Ton van Gelder. 
November hebben we afscheid moeten nemen 
van Frans Mulder.  
In december van Gert Bekker 
- Ruud gaat na 3 seizoenen weg als trainer en 
begint het volgend seizoen bij LOIL. Wij 
feliciteren Ruud met deze stap en feliciteren Loil 

ook met hun keuze. 
- Gelukkig hebben we een nieuwe trainer 
gevonden. Patrick Visser. Nu nog trainer van 
Ulftse Boys 2. Patrick kan helaas niet aanwezig 
zijn vanwege verplichtingen  bij UB. Wij wensen 
Patrick natuurlijk veel succes bij GWVV, dan 
hebben wij het ook. 
- Zoals iedereen weet zijn we dit jaar onze 
hoofdsponsor kwijtgeraakt. Een probleem voor 
GWVV, maar vooral een drama voor Peter zelf 
Mede door het wegvallen van de hoofdsponsor 
en het gegeven dat op termijn de kantine 
inkomsten deels wegvallen was het van groot 
belang het sponsorbeleid te professionaliseren. 
Hiervoor is een sponsorcommissie samengesteld 
met een duidelijke opdracht. Vinden van een 
nieuwe hoofdsponsor en het verder profession-
naliseren en versterken van het hele sponsor-
beleid. 
Deze commissie heeft de zaken goed opgepakt 
en is voortvarend te werk gegaan. Ze hebben tot 
op dit moment enorm goed werk geleverd. Er is 
een nieuwe hoofdsponsor gevonden. En wel de 
Welkoop. De Welkoop zal voor de komende 2,5  
jaar onze nieuwe hoofdsponsor zijn en daar zijn 
wij erg blij mee. Het gras zal in ieder geval altijd 
groener zijn dan bij de buren. 
- Het afgelopen jaar is ook echt vorm gegeven 
aan onze website. Ik wil iedereen die dit mogelijk 
heeft gemaakt hartelijk danken. Vooral dank aan 
Nico Immink die er erg veel tijd in steekt en de 
GWVV site heeft verheven tot een professionele 
site, 
 
Terugblik Prestaties vorig jaar en 
hoogtepunten 
 
4de elftal 
2de plaats (20 49 91 29) 
Lange tijd voor het kampioenschap meegedaan. 
Maar Gendringen was toch te sterk. Elk jaar 
worden deze veteranen weer een jaartje ouder, 
maar ze doen het nog steeds goed. 
 
3de elftal 
10de plaats (21 14 31 89) 
 
2de elftal 
7de plaats (22 28 52 55) 
 
1ste elftal 
Kampioen (22 55 68 20) 
Deze prestatie kunnen we ons allemaal nog wel 
herinneren. Het was een collectieve prestatie 
gecombineerd met hard werken en goed 
voetballen. Het was een mooi feest en het is toch 
fantastisch als de plaatselijk club met een grote 

O p zondagmiddag 9 januari werd de 
nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.  
Elkaar het beste wensen voor het komende jaar 
2011 op prive, zakelijk en het sportieve vlak. 
Vooraf aan de nieuwjaarsbijeenkomst werd het 
snerttoernooi gehouden een formule die vorig 
jaar aansloeg en ook dit jaar succesvol bleek. 
Veel leden, sponsors en mensen die GWVV een 

warm hart toedragen 
waren dan ook 
aanwezig. 
De voorzitter betrad 
om 13:30 het 
spreekgestoelte wat 
een startschot was 
van een lange 
middag met o.a de 
nieuwjaarstoespraak, 
huldiging van de 
jubilarissen, afscheid 
van mensen en een 
mededeling vanuit de 
sponsorcommissie. 

 
De voorzitter sprak de volgende woorden: 

Nieuwjaars 
bijeenkomst 2011 
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open vrachtwagen door het dorp rijdt.  
Topscoorders: 
Bij de senioren: Frank van der Schuur met 26 
doelpunten 
Bij de junioren: Kees van de Pavert met 20 
doelpunten 
Bij de D-pupillen: Juul met 12 doelpunten 
Bij de E-pupillen: Koen Bussink met 26 
doelpunten 
Bij de E2-pupillen: Robin met 41 doelpunten 
Bij de F-pupillen: Sem Schepers 33 doelpunten  
 
Prestaties dit seizoen tot nu toe. 
Zie score bord. 
 
1ste elftal 
Presteert goed. Moet nog wel wennen aan het 
andere voetbal in de 5de klas.  
 
2de  
Doet het goed onder Peter Roes.  
 
Het kampioenschap en de promotie naar de 5de 
klasse heeft een zeer positieve uitwerking gehad 
binnen de vereniging en een goede uitstraling 
buiten de vereniging. 
Ook voor een bestuur en een voorzitter is dit echt 
een hoogtepunt. De wetenschap dat het goed 
gaat met de vereniging, zowel sportief als 
financieel, geeft een goed gevoel. 
 
Dit schept echter ook verplichtingen voor de tijd 
die komt. Als je een dergelijk euforisch 
hoogtepunt bereikt dan kan het de komende 
tijden alleen minder zijn. Het is dan ook de 
uitdaging om minimaal het zelfde gevoel vast te 
houden bij alle leden.  
Het vertrek van Ruud paste wat mij betreft niet 
echt in dit plaatje. Maar ik ben ervan overtuigd 
dat we met Patrick Visser een uitstekende trainer 
hebben gevonden die past bij de mogelijkheden 
van GWVV,  en met wie  we de komende jaren 
nog de nodige progressie kunnen maken. 
 
Zoals gezegd was het een euforisch seizoen en 
ik realiseer me dat we wellicht heel veel aandacht 
hebben besteed aan het 1ste elftal en daarmee 
soms wat minder aandacht hebben gehad voor 
de overige zaken en elftallen. Ik hoop dat 
iedereen er begrip voor heeft dat het 1ste elftal 
door hun prestatie veel meer aandacht heeft 
gehad. 
Het 1ste elftal heeft zoals gezegd veel euforie 
teweeg gebracht dit jaar. Het was fantastisch om 
te zien hoe de jeugd meeleefde naar het 
kampioenschap en hoe veel mensen bereid 
waren dingen te organiseren en te regelen. 
Deze euforische stemming waarin de vereniging 
verkeerde heeft soms ook de grenzen van onze 
waarden en de eigen controle wat vertroebeld. Er 
is tijdens deze periode het idee ontstaan dat er 
veel meer kan en mag. Op die momenten had ik 
zelf mogelijk directer bepaald gedrag moeten 
aanspreken.  
Met drank op zijn er helaas zaken vernield en 
mensen beschadigd. Realiseer je wel dat hoe 
klein of onbenullig de vernielingen ook mogen 
lijken, op dat moment beschadig je ook de 
overtuiging over hoe wij binnen GWVV met 
elkaar en onze accommodatie willen omgaan.     
Ik ga er dan ook vanuit dat dit incidenten zijn 
geweest  
 
De gedachte dat het 1ste elftal door hun prestatie 

de meeste aandacht kreeg binnen de vereniging 
was voor het bestuur ook een van de redenen 
om een feestavond te organiseren voor alle leden 
en iedereen die GWVV een warm hart toedraagt. 
Naar mijn beleving zijn wij helaas in die opzet niet 
geslaagd. Als bestuur hebben we het meest 
toelaatbare financiële deel voor onze rekening 
genomen om het voor iedereen zo aantrekkelijk 
mogelijk te maken om te komen. Helaas was de 
opkomst wat teleurstellend. Deels omdat er op 
die dag ook en activiteit was van de fanfare, 
hoewel deze niet samenviel met de feestavond, 
was de opkomst niet groot. 
De vraag waarom dit tegenviel heeft mij lange tijd 
bezig gehouden. Hadden we iets niet goed 
gedaan? 
 
Ik weet dat er binnen alle soorten van groepen, 
organisaties en verenigingen altijd verschillende 
krachten actief zijn. Daarin is GWVV geen 
uitzondering. Als voorzitter is het niet altijd 
mogelijk daar zicht op te hebben of een vinger 
achter te krijgen. Dit maakt het ook niet mogelijk 
om je eigen functioneren te toetsen. 
Persoonlijk zie ik dan ook liever dat mensen hun 
teleurstellingen, bezwaren en onvrede 
communiceren en geen gebruik maken van stil 
onderhuids protest. 
 
Niet communiceren en onderhuids stil protest is 
ook het onbehaaglijke gevoel wat ik heb bij het 
realiseren van het gemeenschapshuis. 
We weten allemaal dat we al heel lang bezig zijn 
en nu op het moment dat alles gereed is om de 
eerste schop in de grond te steken worden we 
tegengehouden door een bezwaarprocedure. Dit 
betekent concreet dat we op zijn vroegst, als 
alles mee zit, kunnen beginnen met bouwen in 
het laatste kwartaal van 2011. Dit betekent ook 
een verlenging van de periode waarin negatieve 
krachten binnen Varsselder-Veldhunten weer aan 
de slag kunnen en het stil verzet kan groeien. 
We leven in een land waarin we met zijn allen 
regels en procedures hebben afgesproken die we 
kunnen inzetten als we het niet eens zijn met een 
besluit van de overheid. Het maken van bezwaar 
tegen een dergelijk besluit is dan ook legitiem. 
Als iemand een dergelijk weg bewandeld is dit 
heel vervelend voor de mensen die zich al lange 
tijd inzetten voor het realiseren van de plannen.  
Maar ik wil jullie wel vragen om genuanceerd hier 
na te kijken en de keuze van een individueel 
mens te respecteren, hoe lastig dit ook is. 
In die zin heb ik meer respect voor de mensen 
die openlijk aangeven niet eens te zijn met zaken 
en daarbij legitieme wegen daarvoor bewandelen 
en de discussie aangaan. 
De groep mensen met het stille protest zijn veel 
gevaarlijker voor de voortgang in een dorp. Want 
wil het gemeenschaphuis echt succesvol zijn, 
dan zal het hele dorp er ook op zijn manier 
gebruik van moeten maken.  
Ook nu wil ik nogmaals aangeven dat ik overtuigd 
ben van het nut van en gemeenschapshuis voor 
GWVV en Varsselder-Veldhunten zelf.  
 
Vanuit mijn werk zie ik steeds meer een 
ontwikkeling in de maatschappij waarbij we 
geconfronteerd worden met bezuinigingen, 
hogere kosten, minder subsidies, minder 
besteding en vooral veel zorg bij de mensen. Op 
veel plekken is het op en het eind is nog niet in 
zicht. Als dorp en vereniging kunnen we ons hier 
tegen wapenen door de krachten te bundelen en 
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samen te werken. Een gemeenschapshuis is 
daarbij het ultieme middel. Het argument om 
dingen te blijven doen, omdat je het al jaren zo 
doet of de dingen zo wilt laten omdat ze al jaren 
zo zijn, is nooit een begin geweest van een 
verandering, laat staan van een verbetering. 
 
Zoals gezegd is GWVV op dit moment een 
sportief en financieel gezonde vereniging. Het is 
onze gezamenlijke taak om dit ook zo te houden. 
Dit zijn we verantwoordelijk naar elkaar toe en 
naar het dorp. Dit is niet alleen een 
verantwoordelijkheid voor het bestuur, maar ook 
voor alle leden. 
Tenslotte spreek ik dan ook de wens uit dat we 
met zijn allen de goede en sportieve situatie 
waarin GWVV verkeerd weten vast te houden en 
zelfs kunnen uitbreiden.  
 
Ik wens iedereen een sportief en vooral gezond 
jaar toe en blijf vooral jezelf in 2011. 
 
Na de nieuwjaarsspeech kreeg iedereen de 
gelegenheid om een drankje te nuttigen om 
alvorens over te gaan op 25– jarige en 40-jarige 
jubilarissen.  
 
Deze keer twee 25-jarige en vijf 40-jarige 
jubilarissen waarvan Hugo te Kaat en Eddy v.d. 
Pavert helaas verhinderd waren op deze middag. 
De voorzitter vroeg om de jubilarissen naar voren 
te komen en voor elke jubilaris had hij een 
persoonlijk verhaaltje te vertellen: 
 
25 jarig jubilarissen: 
 
Frank Molenaar 
Jij hebt binnen GWVV verschillende functies 
gehad. Als SDOUC man kwam je in je 
verkeringstijd met Leonie, naar GWVV. 
Overigens is Leonie ook actief als inlegster bij de 
Boogbal.  
Na je komst van SDOUC heb je een aantal jaren 
in het 1ste  gespeeld en daarna in het 2de.  
Al snel had je binnen GWVV en daarbij een 
reputatie opgebouwd als spijkerharde 
verdediger. Meestal als rechtsback wist je 
inderdaad je tegenstander ontzag in te boeze-
men. Je ging geen duel op jij eigen wijze uit de 
weg. Door blessures moest je helaas stoppen. 
Vooral na je enkelbreuk was het gebeurd met het 
actief voetballen.  
Gelukkig bleef je actief binnen GWVV en heb je 
verschillende andere functies gehad. Je was 
leider/vlagger bij GWVV 2 en hebt als invaller 

geregeld gevlagd bij het 1ste. Ook de scheids-
rechterfluit heb je met regelmaat ter hand 
genomen.  
Daarnaast ben je jaren jeugdbestuurslid geweest 
en redactielid bij de Boogbal. Wat veel mensen 
wellicht niet weten is dat jij de geestelijk vader 
bent van de super elf. Toen je zoons actief 
voetbalden bij SDOUC was het voor jou tijd om 
terug te gaan naar SDOUC om daar je bijdrage te 
leveren. Op hoog niveau sta je nu te vlaggen bij 
SDOUC 1.  
Ondanks je terugkeer naar SDOUC ben je altijd 
trouw lid gebleven bij GWVV en ben je hier ook 
nog vrij regelmatig te bespeuren. 
 
Joris Ketelaar 
Ondanks je vertrek uit Varsselder naar Utrecht 
ben je altijd trouw lid gebleven. Ik kan me jou nog 
wel herinneren als voetballer. In de beginjaren 
was ik nog je jeugdleider bij de pupillen en heb 
later zelfs nog samen met je gevoetbald. 
Je was op het veld een harde werker. Met veel 
inzet en passie, was een verdediger waar moeilijk 
langs te komen was. Bij de jeugd maakte je deel 
uit van een zeer  sterke jeugdlichting met o.a. 
Marc Schut, Martin Bolk, Maik Geurtsen, Sil 
Zijlstra. Ook jij had de potentie om voor het 1e 
elftal te gaan voetballen (vertel; hoeveel 
wedstrijden heb je in het 1ste gevoetbald).  
Je hebt ook een bijdrage geleverd voor de 
Boogbal. Als freelance medewerker zond je 
stukjes in onder de naam BESTEK (waar stond 
dat voor? (Noot redactie volgens Joris, Lepel, 
mes en vork). Ook heb je jaren de Boogbal rond-
gebracht. Op de GWVV site staat nog een filmpje 
uit 1987, waarin je te zien bent in een 
kampioenswedstrijd bij GWVV F-pupillen. Als je 
weer in Varsselder bent bij je ouders kom je als 
het even kan langs op de Buitenham om naar het 
1ste te kijken en om natuurlijk even met je maten 
bij te kletsen. 

40 jaar jubilarissen: 
 
Nico Immink. 
Als geboren en getogen Varsseldernaar ben je 
altijd trouw geweest aan GWVV. In de eerste 
jaren natuurlijk als voetballer. 1988 voetballer in 
het 7de elftal. Speler geweest van GWVV 3 t/m 7 
Wat voor type speler was Nico? 
Nico was een aanvallende voetballer met  weer-
galoze bewegingen in huis. Daarnaast beschikte 
je over een niet al te hard schot maar wel 
geplaatst. Zo scoorde je ook regelmatig je 
doelpunten. Je handicap was de snelheid. Het 
kwam voor dat je snelheid je bewegingen niet 
kon bijhouden. Door problemen met de knie 
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moest je noodgedwongen stoppen met voet-
ballen. Dit zal waarschijnlijk geweest zijn in 1993, 
want toen ben je in het bestuur gekomen. 
Sinds 1993 in het bestuur. Als bestuurslid neemt 
Nico veel werk voor zijn rekening. Zoals we 
allemaal weten is Nico de grote stuwende kracht 
achter de Boogbal. Al vele jaren zorg je voor de 
eindredactie van de Boogbal en zorg je ervoor 
dat de Boogbal elk keer weer op tijd klaar is. Nog 
steeds na al die jaren is de Boogbal een graag 
gelezen clubblad binnen en buiten GWVV. Vooral 
bij de totstandkoming van het laatste jubileum-
boek heb jij ontzettend veel werk verzet. Het is 
die zelfde inzet die er voor heeft gezorgd dat de 
site van GWVV er verzorgd en professioneel 
uitziet.   
Vanuit de Boogbal ben je ook verantwoordelijk 
voor de jaarlijks terugkerende topscoorderstrofee. 
Daarnaast is Nico ook al jaren leider van het 4de 
elftal.   
 

Frank van de Pavert 
Je woonde toen je begon met het voetballen 
dichtbij het voetbalveld (de Pavert), dus je kon er 
niet onderuit om je bij GWVV aan te melden. Je 
hebt zover ik weet altijd als keeper onder de lat 
gestaan bij de jeugd en de lagere teams. Toch 
kun je als voetballer ook wel uit de voeten. 
(waarom altijd keeper gebleven?). Als keeper heb 
je altijd een typische stijl gehouden. Naast 
flitsende katachtige reacties wist je met af en toe 
onnavolgbare kreten de tegenstanders te 
imponeren. Wat je medespelers soms in paniek 
brengt is je neiging om nog al eens te gaan 
pingelen binnen z'n eigen zestienmetergebied, 
wat af en toe hachelijke situaties op leverde. Ook 
met voetballen heb je een eigen stijl ontwikkeld. 
Metwat slungelig ogende maar toch geraffineerde 
voetbewegingen passeer je op de tegenstander 

en volgt er soms ook nog een geweldige pass. 
Momenteel voetbal je bij GWVV 3 waar je 
afwisselend keept en voetbalt.  
Naast het voetballen kunnen we je ook wel eens 
vragen om een klus te doen. Vooral als het gaat 
om de regeninstallatie. Dankzij je technisch 
inzicht heb altijd weer een oplossing en kan er 
weer gesproeid worden. Vrouw van frank heet 
Karin. 
 
Arnold Versleijen 
In de afgelopen 40 jaar heb je veel voor GWVV 
gedaan op vele vlakken.  
Om te beginnen heb je gevoetbald. Waarschijnlijk 
overgehaald door je zwagers Harrie en Jan ben 
je bij GWVV gaan voetballen. Toen je bij GWVV 
kwam had je al een lange trainingskamp achter 
de rug. Volgens insiders was je net niet goed 
genoeg voor het 1ste elftal, maar je haalde nog 
wel het 2de elftal (In die tijd hadden we 3 teams, 
dus niet verkeerd). Helaas moest je stoppen toen 
je met knieproblemen te kampen kreeg.  
Omdat je zo verzot bent op voetballen ben je in 
1977 aan het trainersvak begonnen en heb je 
jaren de lagere teams getraind.  
Als trainer had je wel een reputatie opgebouwd. 
Je werd wel de beul genoemd. De trainingen 
stonden in het teken van conditie, fysieke fitheid 
en discipline. Het kwam dan ook voor dat enkele 
(nieuwe) spelers over de reling hingen om te 
kotsen. 
Het meeste plezier en succes heb je beleefd met 
het toen je kampioen werd. (je kent ongetwijfeld 
nog wel namen uit die tijd?) Met o.a. de 
gebroeders Aaldering, Leo Jansen, Willy Immink, 
Toon Arendsen, Guus Holthuuzen en andere 
coryfeeën.  
Bij Diny Aaldering werd regelmatig voor een 
belangrijke wedstrijd tomatensoep met 
brood gegeten. In 1989 werd je weer kampioen 
met het 3de en door een weddenschap met Gert 
Ketelaar werd je per koets naar Gendringen 
vervoerd waar de kampioenswedstrijd werd 
gespeeld. Op 20 december 1990 gaf Arnold de 
1000ste training bij GWVV. 
Na zulke successen kon promotie niet achter-
wege blijven. In 1994 werd je assistent trainer 
van Adriaan van de Weelden bij de selectie. 
Ook heb je successen behaald, Samen met 
Adriaan en later met Theo Joling werd je 
kampioen. In  1997 stopte je hiermee en nam 
zitting in het bestuur.  Binnen het bestuur ben je 
belast met de portefeuille “activiteitencommissie”. 
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Hierbij ben je o.a. verantwoordelijk voor de 
organisatie van kaderavonden, nieuwjaars-
bijeenkomsten, jubilea etc.  
Zoals in mijn toespraak al aangeven wordt je nu 
de hoofdsponsor van GWVV. Dit is voor jou 
reden om met onmiddellijke ingang te stoppen 
met je taken binnen het bestuur.  
Eigenlijk neem je nu ook met onmiddellijke 
ingang afscheid van het bestuur. Je begrijpt 
natuurlijk dat we daar later op een ander moment 
aandacht aan besteden. 
Ik begrijp deze beslissing volkomen. Maar vindt 
het wel ontzettend jammer. We hebben altijd 
prima kunnen samenwerken en je hebt een 
professionele een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de bestuurlijke besluitvorming binnen het 
bestuur. Je was soms ook het geweten van het 
bestuur en we gaan je dan ook missen. 
Arnold en Els bedankt! 
 
Na de woorden van de voorzitter kregen de 
jubilarissen het bekende speldje en een bos 
bloemen voor de vrouw des huizes. 

 
Joris gaf nog aan dat hij veel 
heeft geleerd bij GWVV, “op 
tied kommen” is hem het 
meest bijgebleven daarnaast 
heeft altijd met heel veel 
plezier bij GWVV gevoetbald. 
 
Nico Immink had als dank 
voor 40-jarig lidmaatsschap 
voor de club een collage 
gemaakt van de 

voetbalplaatjes en vroeg de voorzitter hier een 
mooi plekje voor uit te zoeken, zodat over 10 jaar 
de leden kunnen terugkijken op een rimpelloos 
gezicht. 

 
Na de huldiging van de jubilarissen was er het 
afscheid van twee kanjers van vrijwilligers. 
Vrijwilligers die zich jaren belangeloos voor de 
club hebben ingezet. Henk Masselink en Victor 
van Remmen waren jaren de gezichten achter de 
bar. De voorzitter vroeg hen naar voren te komen 
en sprak de volgende voren tot hen: 
 
Henk 
Tijdens de leden vergadering vroeg Ton Scholten 
terecht om opheldering waarom er niemand van 
het bestuur aanwezig was bij jouw afscheid bij de 
barploeg. Op de eerste plaats was dit een aan-
gelegenheid voor de barploeg. Daarnaast waren 
we het er binnen het bestuur over eens dat jij als 
barkeeper wel een heel bijzondere rol hebt 
gespeeld. Om die reden willen we ook als 
bestuur je bedanken voor jouw bijdrage in het 
bijzijn van zo vele die jij een leuke avond hebt 

bezorgd.  
 
De donderdagavond als jij achter de bar stond 
zijn een begrip geworden. Met jou onnavolgbare 
stijl van bedienen en de door jou speciaal 
geselecteerde muziek, werd de donderdagavond 
voor veel leden een voor hen vaste gezellige 
avond. 
En hoewel ik zelf niet altijd even gelukkig was 
met de handhaving van de rust en orde in de 
buurt en de zeer verlengde sluitingstijd, moet ik 
toch zeggen dat deze avonden goed zijn geweest 
voor de sfeer binnen de vereniging en ook voor 
de kas.   
Jij hebt op jou eigen wijze bijgedragen aan de 
saamhorigheid en de gezelligheid binnen de 
vereniging. 
 
Daarom wil ik namens het bestuur en 
ongetwijfeld namens iedereen hier aanwezig jou 
bedanken voor al die leuke uren die jij de leden 
geboden hebt en al die uren die je gestoken hebt 
in je bardiensten.  

Victor. 
In mei van dit jaar ben je gestopt met al jouw 
activiteiten binnen GWVV. Een waar gemis, want 
je was een vrijwilliger waar je altijd op kon 
rekenen en die ook bereid was extra dingen te 
doen. 
Na het eind van het seizoen hebben de direct 
betrokkenen waar je de meeste tijd in stak zoals 
de barploeg en het 2de elftal op gepaste wijze 
afscheid van je genomen.  
 
Het bestuur vind dat niet alleen de barploeg en 
het 2de jouw moet bedanken, maar ook het 
bestuur zelf en namens alle leden. Jij was niet 
alleen actief in de barploeg en voor het 2de. Je 
was ook de multi vrijwilliger die altijd bereid was 
gaten op te vullen en bij calamiteiten bij te 
springen. Je had de gave er altijd te zijn als dat 
onverhoeds nodig was. Er is dan ook veel 
gebruik en soms ook wel eens misbruik gemaakt 
van je bereidheid om te helpen. Het bestuur vind 
het dan ook op zijn plaats om je dan ook nu even 
in het zonnetje te zetten. Hoewel het wat laat is 
vinden we de nieuwjaarsreceptie hier altijd een 
goed moment voor.  
Victor ontzettend bedankt voor je inzet de 
afgelopen jaren. 
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Hierna was het de beurt aan het eerste elftal die 
uit de verkoop van de GWVV sjaals een 
opbrengst hadden binnengehaald die bestemd 
was voor de jeugd. Arno Geurts gaf uit naam van 
het gehele eerste elftal aan het jeugdbestuur  
een kaatsbord, daarnaast was er nog genoeg 
over om ook nog eens een envelop met inhoud te 
overhandigen. Ferdie van de Pavert gaf namens 
de jeugd aan 
bijzonder blij te zijn 
met deze geste en 
ze zullen veelvuldig 
gebruik gaan maken 
van het kaatsbord 
en dat de 
seniorenelftallen er 
ook wel eens 
gebruik van mogen 
maken. 

Daarna kon wederom een drankje worden 
gehaald in afwachting op Freek van Arragon die 
namens de sponsorcommissie een aantal 
mededelingen in petto had. 
 
Mededeling sponsorcommissie 
Goedenmiddag , een speciaal welkom aan alle 
aanwezige sub-sponsoren en sponsoren. Wij 
hebben afmelding ontvangen van Jos Sloot, zelf 
nieuwjaarsreceptie en William Messing  ivm 
drukte in zijn bedrijf .   
En een hartelijk welkom aan een nieuw gezicht 
onder onze sponsoren, Patrick Bouwman met zijn 
vrouw Karlien. Hier kom ik zo nog op terug.  
Mijn betoog is meededelend bedoeld en zal zo’n 
5 minuten duren . Voor eventuele vragen verwijs 
ik na afloop van het officiële gedeelte! Alle leden 
van de sponsorcommissie staan U dan graag te 

woord.  
  
Afgelopen oktober zijn wij gestart met de 
sponsorcommissie.  
Wat waren hiervoor nu de belangrijkste redenen:  
-In ieder geval is het de bedoeling om wat meer 
structuur in het sponsorschap van de vereniging 
te brengen. Daarbij hebben wij ons o.a verplicht 
tot het opmaken van contracten voor de hoofd, 
ster en sub-sponsoren .   
-Indien het dorpshuis er komt zal dit waarschijnlijk 
voor GWVV minder kantineopbrengsten gene-
reren waardoor sponsorgelden van nog groter  
belang zullen worden. 
-Ook het noodgedwongen stoppen van de 
hoofdsponsor v.d Heiden was een belangrijke 
reden om deze commissie in het leven te roepen. 
Peter wilde zelf geen officieel afscheid, dit 
respecteren wij natuurlijk. 
  
De samenstelling en takenverdeling van de 
commissie is als volgt;  
Vanuit bestuur zijn dit 2 personen en vanuit de 
vereniging 2.  
-Bestuur Nico Immink ; hij houdt zich 
voornamelijk bezig met de administratieve 
afhandeling. (facturen, contracten enz..)    
-Ook vanuit bestuur Erik Ketelaar; voornamelijk 
belast met de reclameborden en aanschaf van 
kleding en materiaal. Ook hier kom ik zo nog op 
terug…. 
-Arno Geurts, zal zich vooral met activiteiten mbt 
de sponsoren bezig houden en het leggen van 
contacten met huidige en de werving van nieuwe 
sponsoren. 
-Zelf, mag ik als voorzitter van deze commissie 
optreden en heb samen met Arno de contacten 
met huidige en werving nieuw sponsoren.  
 
Zoals al gezegd zijn wij in oktober gestart. Onze 
1e belangrijkste taak was het vinden van een  
hoofdsponsor. Daarbij hebben wij een traject 
uitgezet hoe wij dit wilden gaan doen.   
Eerst zijn wij met alle Sub-sponsoren in gesprek 
gegaan mbt mogelijk hoofdsponsorschap en 
indexering van de jaarlijkse bijdrage. De meeste 
sub-sponsoren hadden geen belangstelling voor 
het hoofd-sponsorschap maar gingen wel 
akkoord met verhoging van de jaarlijkse bijdrage.  
Dit zijn:   
-Bekker Industriële Gereedschappen, 
-v.d Pavert Machinebouw, 
-Gerritsen Aannemingsbedrijf en 
-Slootermeer Recreatiecentrum.  
-Met de Zon zijn wij nog in gesprek mbt de 
voortgang van de sub-sponsoring. 
Deze sponsoren verdienen natuurlijk allen een 
groot applaus !!! 
 
Tussentijds diende zich spontaan een kandidaat 
aan voor het hoofd c.q stersponsorschap.  
Schuurman Schoenen/Intersport, 
vertegenwoordigd door Patrick Bouwman. 
Na meerdere gesprekken zijn wij tot een akkoord 
gekomen voor een stersponsorschap. 
Dit is allemaal vers van de pers en zal komende 
week ondertekend worden. 
 
Een Stersponsor “zit” financieel gezien tussen 
sub-sponsor en hoofdsponsor in.   
Eèn van de voorwaarden is dat Schuurman 
jaarlijks een vast bedrag ter beschikking stelt om 
kleding en materialen af te nemen. Alle kleding 
en materialen voor de hele vereniging dienen bij 
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Schuurman afgenomen worden. Dus niet meer bij 
de vorige leverancier KWD. Natuurlijk hebben wij 
ook KWD in de gelegenheid gesteld tijdens een 
gesprek. Deze haakte uiteindelijk af ten opzichte 
van het aanbod van Schuurman. Hierbij wil ik van 
de gelegenheid gebruik maken om Jasper te 
bedanken voor de prettige samenwerking van de 
afgelopen jaren.    
 
Nog even voor de duidelijkheid de aanschaf van 
alle kleding en materiaal voor de vereniging kan 
vanaf nu ALLEEN via Erik Ketelaar en ALLEEN 
bij Schuurman/Intersport.  
Particulier is iedereen natuurlijk helemaal vrij. 
Wel vermeldenswaardig is dat in het contract met 
Schuurman is opgenomen dat ieder lid 1 keer per 
jaar een kortingsbon van 10 euro van 
Schuurman/Intersport krijgt. 
 
Om dit heugelijke feit hier te benadrukken een 
kleine attentie. Een bloemetje voor Karlien de 
vrouw van Patrick en voor Patrick nu een 
handdruk en de komende week nog een keer 
officieel de ondertekening van het contract!  
(Bloemen) 

 
En dan nu met enige trots de aankondiging van 
onze nieuwe hoofdsponsor;   
Welkoop Gendringen, vertegenwoordigd door 
Arnold en Els Versleyen.  
Heel mooi dat zowel de hoofdsponsor als de 
stersponsor ook persoonlijke binding hebben met 
het dorp Varsselder-Veldhunten en de vereniging 
GWVV.  
 
Het contract is inmiddels afgelopen week al 
getekend. Dus Arnold en Els het is echt een feit! 
Een van de voorwaarden die Arnold heeft gesteld 
is hier aan deze pop te ontdekken. Geel/wit. Geel 
shirt, witte broek en gele sokken. (niet geel/
zwart).  
Wij als sponsorcommissie en bestuur vinden dit 
een goed idee en zullen met het tenue van het   
1e elftal hier een pilot mee gaan draaien. Indien 
dit het gewenste resultaat oplevert zal de hele 
vereniging de komende jaren weer geel/wit zijn. 
Dit zal dan wel gefaseerd per team worden 
aangeschaft na de gebruikelijke 3 jaar 
vervangingstermijn.     
Ook is het daarbij nog van belang dat de KNVB 
deze kleurverandering niet als beletsel ziet. Wij 
zullen hen in ieder geval informeren en gaan 
ervan uit dat dit geen problemen oplevert.     
Het streven is om dit tenue voor 23  januari, de 
eerste mogelijke competitiewedstrijd tegen 
Stokkum, in orde te hebben. Opdruk shirt = 

Welkoop, Opdruk broek = Schuurman.  
 
Arnold en Els namens de hele vereniging dank 
voor dit hoofdsponsorschap!   (Bloemen) 

Zoals U allen nu wel heeft gemerkt zijn onze 1e  
belangrijke doelen inmiddels bereikt.  
Hoofdsponsor, Stersponsor, Sub-sponoren met 
financiële verhoging.   
Om de club gezond te houden zullen wij de 
komende weken, maanden en jaren blijven 
werken aan een gezond sponsorschap voor onze 
vereniging.  
 
Ik dank U voor de aandacht en wens iedereen 
een sportief en gezond 2011. 
 
Hierna was het onder het genot van een hapje en 
een drankje nog lang gezellig in de kantine en 
kon de 1e activiteit van 2011 als succesvol 
worden bestempeld. 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een 
vaste rubriek in de Boogbal. 
In de maand januari/februari zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, de aanstelling van 
Patrick Visser als hoofdtrainer voor het volgend 
seizoen, de nieuwjaarsbijeenkomst met veel 
'nieuwtjes' en waar de jubilarissen werden  
gehuldigd en die vooraf werd gegaan door het 
snerttoernooi, Benny Mulder de accommo-
datiebeheerder die Abraham zag, de winterstop 
waarvan we hopenlijk definitief afscheid hebben 
genomen, de sponsorcommissie die o.a.druk in 
de weer is geweest met het zoeken naar een 
hoofdsponsor. Allen werden genomineerd er kan 
er echter maar een uitverkozen worden en dat  
is……...………………………. Arnold Versleijen 
die per direct zijn bestuurszetel inleverde nadat 
hij het contract voor hoofdsponsorsschap bij 
GWVV tekende, ook was Arnold 40-jarig jubilaris. 
 
In deze rubriek zullen we Arnold o.a. aan de tand 
voelen om de motieven die  
ten grondslag liggen aan de beslissing om 
hoofdsponsor van GWVV te worden. 
 
Hallo Arnold, 
 
Velen kennen je al binnen GWVV toch willen we 
je vragen om je je voor te stellen aan de lezers 
die je minder goed kennen. Hoe oud ben je? 
Burgelijke staat? Werk? Hobby's etc. 
 
Zoals in de aanhef al verteld werd hebt u te doen 
met Arnold Versleijen, getrouwd met Els, vader 
van 2 dochters, gelukkig getrouwd, en 2 schatten 
van kleinkinderen. Mijn hobby is het werk, de 
Welkoop winkel. Bij de organisatie werk ik al 43  
jaar en nog steeds iedere dag  fantastisch, want 
wat is leuker om met mensen om te gaan en 
mensen gelukkig te maken. Een andere hobby is 
de voetbal en met name GWVV. 
 
Kun je in het kort aangeven welke functies je 
allemaal hebt bekleed bij GWVV en nog denkt te 
gaan bekleden? 
 
Vanaf 1972 jeugdleider geweest, samen met 
Theo de boogbal opgericht van waaruit denk ik 
gwvv naar buiten op de kaart gezet is met de  
boogbal-marathon, de boogbal toertocht en gwvv 
en dorpsaangelegenheden. Bennie kroesen de 
kans gegeven om als auteur te beginnen. Na 
mijn actieve voetbal trainen gegeven vele jaren 
aan de dames, jeugd en senioren. Vooral de 
jaren met GWVV 3, angstgegner van alle 
verenigingen uit de buurt, waren succesvol en 
veel plezier om nooit te vergeten. Namen 
noemen, neen dan zou ik een pagina vol krijgen , 
maar 1 naam vertel ik, en dat was moeder Dien. 
Samen met Bertus de motor van de randge-
beurtenissen van gwvv3. 
En dan ook nog assistent geweest van Ton, 
Adriaan en Theo, kortom leuk. 

Aan welke tijd bewaar je je beste herinneringen 
bij GWVV en waarom? 
 
Zoals ik al memoreerde de tijd van gwvv 3 en de 
tijd met Adriaan. Waarom? Er heerste in die tijd 
saamhorigheid en verdraagzaamheid iedereen 
wist dat ze elkaar nodig hadden. 
 
Terugkomend op je antwoord waarin je aangeeft 
dat er in die tijd saamhorigheid en verdraagzaam-
heid heerste en iedereen van elkaar wist dat ze  
elkaar nodig hadden suggereer je hiermee dat 
dat in deze tijd niet meer aanwezig is? Zo ja, en 
waarom volgens jou niet? 
 
Ik denk dat de verenigingscultuur anders is. 
Individualisme is sterk in opkomst, eerst ik. In de 
jaren 70, 80 kon men meer een beroep doen op 
een ander dan nu men was meer verenigings-
man/vrouw 
 
Je hebt dus als actief lid een leuke tijd gehad, 
altijd assistent trainer geweest. Nooit erover 
nagedacht om je trainersdiploma te halen en net 
als je neef Jan carriere te maken? 
 
Je moet in je leven dat doen waar je volgens 
jezelf redelijk in bent. 
 
Veel functies heb je bekleed, waarvan 13 jaar als 
bestuurslid. Wat is tjdens jou zitting als 
bestuurslid het meestbijgebleven? 
 
Dat alle zorgen op het bordje werden neergelegd 
van een bestuurslid. Bekijk jij het maar, ik ben lid. 
En dat  is de laatste jaren steeds erger ge-
worden. Gelukkig heb ik 2 voorzitters gekend  
die konden relativeren, enthousiasmeren en daar 
waar nodig was de innerlijke rust bij de bestuurs-
leden weer op 72 kon brengen. 
 
Nu ben je dan als hoofdsponsor met je zaak 
Welkoop Gendringen verbonden aan GWVV, was 
dit een weloverwogen keuze? 
 
Sponsor was ik al, en het kwam op de weg deze 
kans. En in euro's viel het mee. Naamsbekend-
heid is nooit weg, nu zie je de vlag van het 
buitenleven iedere dag wapperen op de Buiten-
ham. 
 
Je hebt besloten om per direct je functie als 
bestuurslid neer te leggen kun je ons iets ver-
tellen over de beweegreden hierachter? 
 
Ik heb dat met de voorzitter doorgenomen. 
Het blijft legitiem, ik kan als bestuurslid geen 
besluiten nemen die over geldzaken gaan. Want 
we weten allemaal dat het merendeel van het  
huishoudboekje door sponsorgeld bijeen ge-
bracht moet worden, en dan zit je als sponsor/
bestuurslid met gemengde gevoelens.van daar 
dat snelle besluit.  
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(vervolg Opvallend...) 

want ingewijden wisten ook, dat het niet zeker 
was dat ik in oktober mijn zitting zou verlengen. 
Omdat ik keuzes moet maken , ook voor mijn 
gezondheid en ik binnen de Welkoop organisatie 
ook een functie verricht die veel vrije tijd en 
energie opeist. En die functie meer voldoening 
geeft dan de bestuursfunctie in deze tijd. Maar ik 
spreek recht uit mijn hart dat ik de mensen in het 
huidige bestuur echt mis. Het katten met Sas was 
altijd vreugdevol. 
 
Om maar meteen een gerucht te ontzenuwen, 
volgens velen zou jij als hoofdsponsor de 
drijfveer achter het overgaan van Geel-Zwart 
naar Geel-Wit zijn, is dit inderdaad ook zo? 
 
Ik zat nog in het bestuur, en de voorzitter wou 
naar Rome om de pauselijke kleuren binnen te 
halen. Mij werd in die tijd gevraagd om sponsor te 
worden en toen was het een inkoppertje. 
Hoofdsponsor okè, maar dan allemaal naar de  
paus. Niet ik heb de doorslag gegeven, maar de 
6 kardinalen, Wilhelmus, Erica, Nicolaus, 
Antonius, Niklaas en eerwaarde zuster 
Saskiaantje. 
 
De kleuren geel-wit wordt als een pilot ingezet en 
wordt aan het eind van het seizoen bekeken door 
de club of de kleuren geel/wit voldoen. Waarom 
zijn voor jou de kleuren geel/wit zo heilig? 
 
Heilig zijn ze alleen in de kerk, maar gwvv 
betekend niet geel-zwart. 
 
Wat verwacht de Welkoop van de club en wat 
kan de club naast de geldelijke  
bijdrage van de Welkoop verwachten? 
 
Dat men respect toont op het veld, in de kantine 
en ook langs de lijn dat de club beleid toont en 
niet de korte termijn lijn hanteert. Wij doen 
suggesties voor actie's, de club kan er beter aan 
worden en onze naam ook. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan voor jou zijn? 
 
Dat de sfeer langs de lijn weer wordt als in de 
jaren 80/90 meer vrouwen langs de lijn meer 
vrouwen in de kantine, meer supporters/sters in 
de kantine. 
 
Enkele keuzevragen: 
De Graafschap of GWVV: GWVV 
Welkoop of Els:   Els is Welkoop en 
     Welkoop is Els 
Conditie of Tactisch trainen: Conditie 

Bestuur of Hoofdsponsor: Bestuur 
Zaterdag of zondag:  Zaterdag 
 
Waar kan jij je als supporter langs het veld aan 
ergeren of juist verblijden? 
 
Verblijden met een goal, ergeren aan de eigen 
supporters, die menen God in Frankrijk te zijn. 
 
Arnold, bedankt voor je medewerking aan deze 
rubriek, we wensen jou en Els heel veel succes 
met de Welkoop en natuurlijk een prettige 
samenwerking met GWVV maar dan in de 
hoedanigheid als hoofdsponsor. 
 
De redactie 
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GROTE POTAARDE 
ACTIE  GWVV 

tbv de jeugd 
 

In samenwerking met  
WELKOOP GENDRINGEN 

 
IN DE BOOGBAL VAN MAART KOMT EEN 
FLYER WAARIN ALLE GEGEVENS STAAN 

OVER DEZE GRANDIOZE ACTIE 
U BESTELD POTAARDE TEGEN EEN ZEER 

SCHERPE PRIJS, U ONTVANGT DE 
POTAARDE  THUIS EN WIJ ,GWVV, 

PROFITEREN ERVAN. 
WIJ KOMEN DE FLYER PERSOONLIJK 
OPHALEN EN EEN WEEK LATER DE 

POTAARDE BRENGEN 
 
POTAARDE , RHP GEKEURD, EERSTE KEUS 

VOOR OPPOTTEN VAN AL UW PLANTEN, 
VERPOTTEN VAN ALLE  STTRUIKEN. 

 

2 ZAKKEN VAN 40 LITER VAN 
8.00 EURO VOOR  7.00 EURO. 
 

POTAARDE VAN DE 
WELKOOP DIE MOET JE 

THUIS HEBBEN 
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26-2-2011 9:30 KSV D1G GWVV D1D 
26-2-2011 14:15 AZSV A3 GWVV A1D 
27-2-2011 9:30 VVG '25 5 GWVV 3 
27-2-2011 10:00 GWVV 2 SVGG 2 
27-2-2011 10:30 VVG '25 4 GWVV 4 

27-2-2011 14:30 GWVV 1 Bredevoort 1 
5-3-2011 14:30 Longa '30 A3 GWVV A1D 

12-3-2011 9:30 
Grolse Boys 

D2 GWVV D2 

12-3-2011 11:00 KSH D1 GWVV D1D 
12-3-2011 11:00 FC Trias F4 GWVV F1 
12-3-2011 14:30 GWVV A1D Grol A2 
13-3-2011 10:00 GWVV 4 Den Dam 3 
13-3-2011 11:45 VVG '25 3 GWVV 2 
13-3-2011 14:30 AD '69 1 GWVV 1 

19-3-2011 9:30 GWVV D2 Silvolde D3 

19-3-2011 9:30 Ulftse Boys E2 GWVV E1 

19-3-2011 10:00 GWVV F1 Varsseveld F4 

19-3-2011 11:00 GWVV D1D AZSV D4 

20-3-2011 9:30 Zeddam 4 GWVV 4 

20-3-2011 10:00 GWVV 2 Silvolde 3 

20-3-2011 10:00 NVC 2 GWVV 3 
20-3-2011 14:30 GWVV 1 Marienveld 1 

Programma GWVV 

DE FAMILIEDAG DIE JE NIET MISSEN MAG 
OM DIT SEIZOEN 2010/2011 

HEERLIJK AF TE SLUITEN!  
 

ZATERDAG 18 JUNI, HOUD DEZE DAG VRIJ 
GEEF JE OP WANT HET WORDT ALLEEN 

WEER EEN SUCCES WANNEER 
IEDEREEN MEEDOET!!!!!!!!! 

 

HET MEESPELEN IS OP EIGEN RISICO 

Op 20 maart zal het 1ste elftal thuis tegen 
Marienvelde voor het eerst in het nieuwe 
tenue spelen.  
 
Door de komst van onze nieuwe hoofdsponsor 
kon het 1ste elftal natuurlijk niet langer meer in de 
oude shirts spelen. De planning was om het 
nieuwe tenue eerder te presenteren, maar door 
stagnatie in de productie bij de leverancier 
hebben we de introductie van het tenue helaas 
uit moeten stellen. 
 
Al enige tijd leeft er binnen en ook buiten het 
bestuur het idee om weer terug te keren naar de 
oorspronkelijke kleuren van GWVV, namelijk 
geel/wit. 
Omdat het 1ste nu nieuwe shirts moest hebben en 
de nieuwe hoofdsponsor aangegeven heeft wel 
graag de oorspronkelijke clubkleuren terug te 
willen zien, zal het eerste weer gaan voetballen in 
het geel/wit. 
 
Omdat in de begin jaren ‘80 is gestemd om naar 
geel/zwart te gaan en dit ook formeel is 
vastgelegd in onze statuten betekent het niet dat 
we definitief weer terug gaan naar geel/wit. 
Het betreft een pilot tot het eind van het seizoen, 
waarna uiteindelijk weer via een ledenstemming 
besloten zal worden of het geel wit definitief terug 
zal keren.  

De Voorzitter 

Pilot Geel Wit 
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B E S T U U R S A A N G E L E G E N H E D E N  
BESTUURSVERGADERING van 22 december 2010  

Volgend jaar nieuwe trainers: Ted v/d Pavert en 
Chiel Terhorst. 
Kan de contributie van jeugdleden in januari 
gebeuren i.p.v. december? Ja. 
 
ACTIVITEITEN COMMISSIE 
9 januari nieuwjaarsreceptie. 
 
BOOGBAL 
Geen bijzonderheden. 
 
ACCOMMODATIE COMMISSIE 
Geen bijzonderheden. 
 
SPONSORPLAN 
Gesprekken met sponsoren lopen. 
 
RONDVRAAG 
Geen bijzonderheden. 
 
SLUITING 
De volgende vergadering is op dinsdag 1 februari  

Aanwezig: Wim Pruyn, Nico Immink, Arnold 
Versleyen, Nico Slutter, Clemens Wissing, Koen 
Nieuwenhuis, Erik Ketelaar, Daan Kroesen, 
Saskia v/d Pavert 
 
OPENING EN MEDEDELINGEN 
Geen. 
 
OUD PAPIER PLOEG (DAAN KROESEN) 
Ik stuur nu een aantal jaar de papierploeg aan en 
ik mis de aansluiting met het bestuur. Het bestuur 
geeft Daan hierin gelijk. De volgende afspraken 
worden gemaakt: Minimaal 1x per jaar een 
evaluatie. Aanspreekpunt binnen het bestuur 
zoeken (Arnold, maar alleen doorgeefluik). Het 
aantal kilo’s opgehaald papier wordt aan Daan 
doorgegeven. 
 
NOTULEN VERGADERING 16-11-2010 en ALV 
Worden beiden goedgekeurd. 
 
ACTIELIJST 
Punt 9: de borden zijn gemaakt. De rekening 
komt, als deze klopt, kan dit punt van de lijst af. 
Punt 10: er is geen rekening van. 
Punt 12: mag er af. 
Punt 19: Wim zou teruggebeld worden. Wim belt 
zelf. 
Punt 25: Erik en Nico S. maken afspraak met 
Berendhaus. 
Punt 27: Het moet nog contractueel worden 
vastgelegd: Welkoop Gendringen. 
Punt 28: Als Erik wat wil weten, naar Theo v. 
Niersen toe gaan. 
Punt 29: volgt. Het gaat over de afronding van 
prijzen. 
Punt 30: Blijft. 
 
POST 
KNVB: 1e herinnering inleveren financieel 
jaarverslag. 
Uitnodiging gemeente nieuwjaarsreceptie. 
Uitnodiging COVS 75 jarig bestaan. 
Adreswijziging fam. Nieuwenhuis. 
 
FINANCIëN 
Trainers nalopen op vergoedingen. 
 
TECHNISCHE COMMISSIE 
Nieuwe hoofdtrainer gevonden! 5 trainers op 
gesprek gehad. Daarna nog eens gesprek 
gevoerd met 3 kandidaten. Hieruit is Patrick 
Visser als nieuwe hoofdtrainer gekozen. 
JRT datum: 18 juni. 
Begin januari overleg met jeugdbestuur over de 
A-junioren. 
Frans v. Harreveld vragen of hij door gaat. 
Peter Roes gaat door. 
Snerttoernooi: de trainers regelen dit. Wie regelt 
soep? Arnold. 
Ballenrek is gereed. 
 
JEUGD COMMISSIE 
Bij de E geen trainers meer. Theo v. Wessel 
vanwege zijn werk, Jeroen niet meer en Danny 
niet meer. Er wordt aan gewerkt, er zijn mensen 
gevraagd. 
Ferdie stopt na dit seizoen met zijn werk-
zaamheden als bestuurslid. 
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G.W.V.V. heeft voor volgend seizoen Patrick 
Visser vastgelegd als hoofdtrainer.  
Patrick komt uit Ulft, is getrouwd en heeft 2 
kinderen. In het dagelijks leven is hij sportleraar 
aan de Wesenthorst in Ulft. 
 
Patrick traint momenteel het 2e elftal van Ulftse 
Boys en heeft in het verleden Dennis Seesink 
geassisteerd bij de selectie van Ulftse Boys. 
Momenteel is Patrick bezig met de TC3 cursus.  
Patrick heeft in zijn voetballoopbaan 6 jaar voor 
de Graafschap gespeeld en heeft jaren bij de 
Ulftse Boys in de selectie gespeeld. 
  
Wij wensen Patrick heel veel succes en 
trainersplezier bij GWVV toe!! 
 
Ruud Pastoor onze huidige trainer heeft een 
nieuwe club gevonden. Hij gaat in het seizoen 
2011-2012 sv Loil trainen. Wij feliciteren hierbij 
Ruud met z'n nieuwe club.  

Patrick Visser nieuwe 
trainer G.W.V.V. 

D e levering van de nieuwe shirts laat helaas 
nog op zich wachten.  
De uitlevering zou voor zondag 26 februari plaats 
vinden zodat we in de wedstrijd tegen Bredevoort 
de Geel Witten aan het werk zouden kunnen 
zien. We bieden voor deze vertraging onze 
excuses aan aan onze hoofdsponsor de 
Welkoop. Op 20 maart in de thuiswedstrijd tegen 
Marienveld zal het dan wel zover zijn. 
 
De sponsorcommissie 

Uitreiking tenue 
20 maart a.s. 
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GWVV 4 nieuwe tassen van ABS Trading 

Z ondag 6 februari heeft ABS Trading aan GWVV 4 
nieuwe tassen geschonken.  
De tassen lagen al een tijdje te wachten maar het winterweer 
verhinderde de uitreiking ervan. Eindelijk was het dan zover 
en was de directie van ABS Trading op de Buitenham 
aanwezig om de tassen te overhandigen. Bij de overhandi-
ging sprak Nico Immink de dank uit voor deze vorm van 
sponsoring. De jongens waren al een tijdje onthand doordat 
de ‘oude’ tas in de winterperiode iets wat aan de krappe kant 
was om de spullen goed in op te bergen. De spelers hoeven 
zo geen tas te kopen en hebben zodoende meer financiele 
middelen om in de kantine te verteren en heeft de vereniging 
er ook wat aan . Zo is er sprake van een win –win situatie.  
 
Steiger-shop.nl is de webwinkel van ABS Trading.  ABS 
Trading is een handelsonderneming in onder andere 
bouwplaatsartikelen. Op steiger-shop.nl kunt alles over dit 
bedrijf lezen. Wij bedanken de directie voor de tassen. En 
natuurlijk bedanken we ook Wies die optrad als bemiddelaar. 
Hopenlijk kunnen we zo weer jaren verder. 
 
GWVV 4 

 
 

J ansen Tegelwerken BV treedt toe tot de sub-sponsoren van GWVV.  
Woensdag 2 februari  heeft Jansen Tegelwerken BV een 3-jarig contract getekend als sub-sponsor 
van GWVV. De sponsorcommissie heet Erik met z'n bedrijf dan ook van harte welkom. Jansen 
Tegelwerken bv had altijd al een reclamebord en advertentie bij de club. De naam Jansen 
Tegelwerken BV zal in de toekomst op de coachjassen van de senioren prijken, ook komt de naam 
Jansen Tegelwerken BV op de tassen van het 1e elftal te staan. Erik, wij wensen je hierbij een 
prettige samenwerking met GWVV. 

De sponsorcommissie 

  
wordt sub-sponsor G.W.V.V. 
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7 Rob    van de Pavert 
9 Tom  Wanders 
10 Jurgen  Schut 
17 Johnny  Brus 
20 Merlijn  Wolters 
20 Lucia  Heutinck 
22 Arnold  Versleyen 
23 Karel  Arentz 
24 Theo  te Kaat 
26 Maarten  Wissing 
27 Thymo  Scholten 

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren in de maand  
februari/maart 

2 Rick  Heinen 
8 Thijs  Hegman 
9 Danny  Karsten 
13 Siep  Hoogma 
13 Jos  Straub 
18 Jurgen  Tombergen 
19 Hans  Gerritsen 
20 Sjal  van de Pavert 
20 Casper  Bussink 
20 Jan  Freriks 
21 Marco  Jansen 
21 Dion  Mulder 
22 Maik  te Kaat 
25 Jan-Ole  Kantus 
25 Olaf  Dickmann 
26 Jarno  Lippets 
26 Bas  van Ringelenstijn 
26 Douwe  Flipse 
30 Harry  Roes 
30 Marco  van Remmen 

maart: 

april: 
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(stand t/m 20 februari) 

1 Eugène Lucassen FC EL 60 
2 Marco Jansen FC LuKriMa 60 
3 Martijn Klompenhouwer FC Middenmoot 59 
4 Marcel v/d Pavert Superboys 57 
5 Sjoerd Immink FC Driet 56 
6 Carlo Cornielje Wally team 54 
7 Danny van Wessel DiiViiWii 54 
8 Jeroen & Bianca Aalders De laatste linie 54 
9 Kees v/d Pavert The Kellers 54 
10 Koen Nieuwenhuis Multi Culti 54 
11 Ton Scholten Swinging spaghetti's 53 
12 Martin Bolk FC Union Berlin 52 
13 Ted v/d Pavert oh oh United 52 
14 Sebastiaan Flipse Miracle kappers 51 
15 Chiel le Comte FC Snelheid 49 
16 Chiel Terhorst De Vedette's 49 
17 Dennis Lohschelder De Loodjes 49 
18 Ferdie v/d Pavert T.K.S. 49 
19 Nico Immink De elf van GWVV 49 
20 Stan v/d Pavert FC Stanislas 49 
21 Theo van Wessel Opa Theo 49 
22 Lucia Heutinck Het geknipte team 48 
23 Jasper Engelen FC oh oh Jappie jo 47 
24 Andrès Moreno La Rosa 46 
25 Robin Klompenhouwer SV Bal lek 46 
26 Bart Rots FC Knalpoepers 45 
27 Dylano Aalders De nieuwkomer 45 
28 Ineke Klompenhouwer De Venz 45 
29 Sven te Kaat FC Siofok 10 45 
30 Stijn Marcus FC Super 11 43 
31 Jelle Boland Snelle Jelle 42 
32 Jorick Messink De Billy Boys+6 42 
33 Paul Straub Zorgers 41 
34 Wessel Immink FC Kale Shi-tzu 41 
35 Arnold Versleijen Welkoop 40 
36 Lars Molenaar De Effies Boys 40 
37 Marijke van Wessel Trotse oma 40 
38 Dirk Jansen Dé Supertwaalf 39 
39 Evi Roes De SDOUC Girls 39 
40 Nick Pruijn FC Babilonia 39 
41 Rien Klompenhouwer V.A.W. 39 
42 Roel Jansen FC Gut und Lecker 39 
43 Douwe Flipse FC Cavia 38 
44 Luca & Kristel Jansen FC Yuri Rose 38 
45 Tim Jansen FC Közanspor 37 
46 Wim Klompenhouwer De Langenhof 36 
47 Koen Molenaar SDO Superboys 35 
48 Maik te Kaat BTZ 35 
49 Markus Schwartz PSV Eindhoven 35 
50 Noa Roes FC Meiden Club 34 
51 Erik Ketelaar Die Mannschaft 33 
52 Jacco te Kaat Tekati 33 
53 Theo Heutinck The Champ 31 
54 Peter Roes FC Langs de lijn 30 
55 Maik Jansen Crazy Piano's 28 
56 Thymo Scholten Rieze Thymo 28 
57 Nico Marcus FC Canon 27 
58 Bennie Bruins Bruunskes soccer team 25 
59 Paul Schut Schup 'm d'r in 25 
60 Petra Moreno Zuupelftal 25 
61 Bennie Mulder The Godfather 24 
62 Emiel Kolks GWVV Toppers 24 
63 Els Versleijen The Loverboys 20 
64 Frank v/d Schuur 3 reutjes en 5 teefjes 20 
65 Maud Rots FC Girlzzz 18 
66 Amber Lucassen Amberina's 15 
67 Marie José Cornielje FC Kwiebus 15 
68 Roos Lucassen Roosje 15 
69 Cas Aalders The Cas-Boys 11 
70 Erkan Basturk Bal moet in goal 8 
71 Edo Beskers FC De Middenstip 4 
72 Jan Terhorst FC Bal op dak 7 4 

H et heeft even geduurd voordat er weer een 
competitiewedstrijd werd gespeeld, de laatste speelronde 
dateert alweer van 28 november.  
Na al die afgelastingen vanwege de sneeuw in decem-ber, 
gaan we langzaam maar zeker weer de goede kant op 
richting zomer. Het eerste elftal is dit jaar van start gegaan 
met een uitwedstrijd tegen Stokkum1. Zij ver-loren kansloos 
met 6-0, dus geen uitslag die punten oplevert voor de 
superelf. Sterker nog, alle superelf-teams kregen punten in 
mindering, want bij meer dan 4 tegendoelpunten krijgt de 
keeper en zijn verdedigers respectievelijk 3 en 2 punten 
aftrek.  
De volgende speelronde op 6 februari speelde het eerste met 
0-0 gelijk tegen KSH1, dus wederom weinig punten voor de 
superelf. Daarbij is de hoop gevestigd op het derde en vierde 
elftal. Ondanks het verlies van het derde met 2-1 tegen VVL 4 
wist Marco Menke wel waar het om gaat in de superelf: 
scoren! Zijn goal levert dus 3 punten op voor de 
superelfteams. Het vierde elftal speelde ook hun eerste 
competitie wedstrijd van 2011. Zij wonnen met 3-0 van 
Stokkum 4 met doelpunten van Frank v/d Schuur, Han en 
Ferdie v/d Pavert. De superelfteams ‘FC LuKriMa’ en “FC EL’ 
kregen hierdoor de meeste punten (16 stuks). Op 13 februari 
was het tweede vrij en de wedstrijd van het vierde elftal werd 
afgelast. 
Het eerste elftal verloor met 3-0 van KSV 1 en het derde elftal 
verloor met 4-0 van AD’69 5. 
Dus weinig punten en ook geen schokkende veranderingen in 
de superelf. 
In de laatste speelronde voor deze Boogbal kwamen voor het 
eerst dit jaar alle elftallen in actie. Het eerste won met 4-1 van 
Zelhem1, doelpunten waren van Jurgen Schut, Chiel le 
Comte en Kees v/d Pavert scoorde 2x. Alle andere elftallen 
verloren hun wedstrijd waarbij alleen Frank v/d Schuur 
scoorde bij het vierde elftal. De meeste punten (19) werden in 
dat weekend gescoord door ‘Wally Team’ van de ‘keifitte’ 
coach Carlo Cornielje. Maar zoals geschreven in de vorige 
boogbal gaan dit keer de prijzen naar het hoogst genoteerde 
jeugdlid en vrouwelijke deelneemster. 
Dat zijn dus Martijn Klompenhouwer en Bianca Aalders, 
beiden gefeliciteerd! 
 
In de volgende Boogbal gaan we wederom twee 
maandprijzen uitreiken, namelijk aan de mannelijke en 
vrouwelijke deelnemer(ster) die de komende maand de 
meeste punten verzamelen. 
 
Kijk voor de tussenstand ook op de site www.gwvv.nl, (klik op 
Clubblad De Boogbal en onderaan deze pagina klik je op de 
link van Superelf). 
 
Succes allemaal, 
 
Marco 

 
‘FC Middenmoot’ van Martijn Klompenhouwer; 

 
    Marcel v/d Pavert 
 Martin Bolk  Werner Wellink Maik te Kaat 
 Chiel le Comte         Theo Heutinck      
   Dennis Boerboom       Bart Zweers 
 Frank v/d Schuur Kees v/d Pavert Jimi Moreno 
 

‘De laatste linie’ van Jeroen en Bianca Aalders; 
    Marcel v/d Pavert 
 Martin Bolk  Werner Wellink Maik te Kaat 
Chiel le Comte            Theo Heutinck      
  Dennis Boerboom       Jos Ketelaar 
Frank v/d Schuur      Kees v/d Pavert Danny van Wessel 

GWVV superelf 
2010/2011  

sponsored by  
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23-1-2011 Stokkum 1 GWVV 1 6 0 
29-1-2011 Grol A3 GWVV A1D 2 3 
5-2-2011 GWVV D2 Gendringen D2 5 4 

5-2-2011 GWVV D1D 
WVC-
Winterswijk D3 8 0 

5-2-2011 GWVV A1D FC Trias A2D 1 3 
6-2-2011 VVL 4 GWVV 3 2 1 
6-2-2011 GWVV 4 Stokkum 4 3 0 
6-2-2011 KSH 1 GWVV 1 0 0 
12-2-2011 AZSV D8 GWVV D2 2 8 
12-2-2011 GWVV E1 Vosseveld E1 2 9 
13-2-2011 GWVV 3 AD '69 5 0 4 
13-2-2011 GWVV 1 KSV 1 0 3 
19-2-2011 GWVV E1 DZC '68 E8G 3 2 
19-2-2011 GWVV D2 FC Trias D3 3 3 
19-2-2011 Dinxperlo F2 GWVV F1 5 3 
19-2-2011 GWVV D1D SDOUC D2 10 3 
19-2-2011 Lochuizen A1D GWVV A1D 0 3 
20-2-2011 GWVV 2 VIOD 5 0 2 
20-2-2011 Terborg 4 GWVV 3 6 0 
20-2-2011 Etten 4 GWVV 4 4 1 
20-2-2011 Zelhem 1 GWVV 1 1 4 

Dat kump in de Boogbal 

 
 
 
 
 
•  Wij feliciteren 
 - Dennis en Esther met de geboorte van hun 

dochter Lynn.  
 - Bennie Mulder met het bereiken van de 

Abrahams gerechtigde leeftijd en natuurlijk 
onze vaste redactrice Lucia met het behalen 
van de Sara gerechtigde leeftijd. 
 

• Het vierde kreeg nieuwe tassen uitgereikt 
door Firma ABS Trading. Donderdagavond 
ervoor zat Andres te zeuren of hij nog een 
verrassings-pakketje in de tas kon vinden. En 
die heeft hij natuurlijk gehad. Bij Andres in de 
tas werd een playboy en andere speeltjes 
aange-troffen. Op de vraag aan Andres of het 
thuis goed bevallen was antwoordde Andres: 
Now ik heb alles gegeven in de wedstrijd en 
heb het gebruik van het amoureus geschenk 
uit moeten stellen.  
Wat de stand 
van zaken 
van op dit 
moment is is 
niet bekend. 
Hij voetbalt 
de laatste tijd 
wel als een 
dweil dat is 
aan de 
andere kant 
in huize 
Moreno wel positief te noemen.  

• De jeugd staat elke keer met de krasloten bij 
het 1e elftal. Het komt geregeld voor dat de 
winnaars het €10,- prijzengeld schenken ten 
bate van de jeugd. Bij deze willen we deze 
mensen bedanken voor hun gift. 
 

• Ted v.d. Pavert debuteert in 
eredivisie 
In de wedstrijd op 18 december 
jl. tegen Heerenveen in 
Heerenveen heeft Ted v.d. 
Pavert op 18-jarige leeftijd z'n 
debuut gemaakt in de 
eredivisie bij de Graafschap. In 
de 88e minuut mocht hij 
invallen voor Leon Broekhof en speelde zo 
nog een paar minuten mee. Jammer voor de 
Graafschap en vooral voor de debuterende 
Ted werd er verloren met 4-0. Ondanks het 
verlies feliciteren we Ted met z'n debuut. Dat 
er nog meer wedstrijden mogen volgen. Ted 
is de 2e GWVV'er die ooit in het 1e elftal van 
de Graafschap speelde. Ruud Tempels 
momenteel hoofdtrainer bij vv Stokkum ging 
hem hierin voor. 
 
Ted proficiat! 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V. 

H et potstoten is 17 december gewonnen 
door Werner Wellink.  
Bij Freek en Eugène hadden zich zo'n 30 
titelkandidaten opgegeven. Al snel bleek dat de 
'mindere' stoters onder de GWVV'ers de ballen 
niet met elkaar in contact konden brengen, 
waardoor er al snel een shifting was gemaakt. De 
leiding had dit jaar een extra handicap in het leven 
geroepen door het biljart niet meer hele-maal 
waterpas te laten lopen, waardoor er ver-rassende 
bal effecten ontstonden. 
Desondanks waren het uiteindelijk Chiel Terhorst, 
Werner Wellink en Tom Wanders die zich melden 
voor de finale. Deze werd uiteindelijk gewonnen 
door Werner die de ballen geraffineerd wist weg te 
leggen zodat Tom deze onmogeijk kon maken. 
Chiel was daarvoor al afgevallen in de strijd om 
de bovenste plaats. 
Werner ontving de bronzen potstoottroffee met 
daarbij voor alle drie winnaars een tegoedbon 
geschonken door de Welkoop. 

Potstoten gewonnen door 
Werner Wellink!! 
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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 
Ellen Rots tel. 685775 
Clemens Wissing tel. 640815 
Andres Moreno-Ruiz tel. 631229 
Simone Bussink tel. 632239 
Tim Jansen tel. 630487 
Dirk Jansen tel. 630487 
Dennis Boerboom tel. 632005 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Peter Berendsen tel. 685656 
Marco Menke tel. 0633636873 
Maikel Wolters tel. 642056 
Hans Bruins tel. 632247 
Mike Frazer tel. 631810 
Stan van de Pavert tel. 684915 
Twan Berendsen tel. 632260 
Theo van Wessel tel. 323800 
Jeroen Aalders tel. 0613020741 
Jordy Bussink tel. 632239 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel. 632260 
Bennie Mulder tel. 631625 
Peter Roes tel. 632025 
Kristel Aalders tel. 632727 
Ferenc Schepers tel. 640067 
Isabel Frazer tel. 631810 

Jeugdnieuws 
 Knakworstentoernooi 

Op 22 januari 2011 vond weer het jaarlijkse knakworstentoernooi 
plaats. Alle pupillenelftallen en de kleuters/mini’s de zaal in om 
onderling te voetballen. Helaas, de opkomst was minder dan 
afgelopen jaren. Velen waren geveld door de griep. Voor diegene die 
wel konden voetballen een klein gelukje, een extra broodje knakworst! 
 
 Voorjaarsseizoen 

Het voorjaarsseizoen 2011 is weer begonnen met 2 D elftallen, een E 
7tal en een F 7tal. En natuurlijk zijn er de mini’s/kleuters die ook weer 
volop trainen. 
Door het vertrek van enkele jeugdspelers komen we krap te zitten bij 
beide D elftallen, de vraag aan elke speler is dan ook om zoveel 
mogelijk aanwezig te zijn op de zaterdagen. Mocht je je toch willen 
afmelden doe dit dan ruim op tijd zodat de trainers/leiders hier 
rekening mee kunnen houden. Het zal dus dit voorjaarsseizoen 
regelmatig voorkomen dat er geschoven moet worden met spelers. 
 
 Competitie 

De eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld. De D1 heeft haar eerste 
wedstrijd gewonnen, de tweede werd afgelast. De D2 begint de 
competitie voortreffelijk. In de eerste wedstrijd vielen twee E spelers 
(keeper Maarten en Bart) in en niet onverdienstelijk. Er werd in een 
spannende wedstrijd gewonnen met 5-4 van Gendringen. De tweede 
wedstrijd in Aalten met heel veel regen en kou én twee D1 spelers 
(Menno en Martijn) werd ruim gewonnen met 8-2.  De E1 heeft ook 1 
wedstrijd gespeeld en ook dit team had het erg koud en verloor met 9-
2 van Vosseveld. Sem uit de F1 speelde voor het eerst met de E1 
mee en speelde goed! Over de F is op dit moment nog niets te 
melden, zij hebben immers nog geen wedstrijd gespeeld. 
 
 Winteractiviteit 

Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar een winteractiviteit georganiseerd 
voor de pupillen en mini’s/kleuters. De beide D elftallen gaan samen 
een actieve avond tegemoet op vrijdagavond 18 maart, en ook de E1 
en F1 gaan samen op pad, ook op vrijdagavond 18 maart. Voor de 
mini’s/kleuters wordt er een activiteit georganiseerd worden op een 
zaterdagmorgen. Iedereen zal op tijd een uitnodiging ontvangen. 
 
 GWVV 1 steunt de jeugd 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd onze jeugd niet vergeten. 
GWVV 1 bood . namens Arno , twee prachtige kaatsborden aan voor 
onze jeugd.  
Een lichte uitvoering ,dus gemakkelijk verplaatsbaar (ook door de 
kinderen) en voorzien van ons logo. 
Daarnaast kreeg de jeugd ook nog een geldbedrag, te gebruiken voor 
evt. activiteiten met onze jeugd. 
Bij deze willen we iedereen nog eens bedanken en hopen dat de 
kaatsborden volop gebruikt worden (evt. ook door de senioren). 
En mochten jullie in één van de volgende Boogballen een verslag 
lezen van een activiteit, dan is het goed mogelijk dat het een en ander 
(mede) bekostigd is uit het gekregen geldbedrag. 
 
 A-junioren-nieuws 

Na een lange winterstop (enkele spelers waren nog wel actief op het 
snerttoernooi) zijn de A-junioren begonnen aan een nieuwe 
competitie. 
Ze zijn nu aanzienlijk hoger ingedeeld, in een competitie met 14 
teams en soms verre uitwedstrijden. 
Op dit moment van schrijven zijn er twee wedstrijden gespeeld en 
werd er één keer verloren en één keer gewonnen. 
Noodgedwongen moest er beide keren al een beroep gedaan worden 
op (jeugd)spelers die al bij de senioren spelen. Dat betekende met 
name voor Peter al menig telefoontje plegen. 
We proberen om voor dit probleem een oplossing te vinden en dat zal 
zeker betekenen dat we om medewerking vragen van “het Tweede en 
Derde” en natuurlijk aan de speelgerechtige spelers uit de senioren. 
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(vervolg Jeugdnieuws) 

Erg positief waren de gesprekken met de “Varsselderse” jongens, die aangaven ook het volgend 
seizoen bij GWVV te willen spelen. Met dit gegeven kunnen we aan de slag voor het volgend seizoen 
en hiermee al dit seizoen aan gaan werken. 
Maar uiteraard hopen we dat we deze voorjaarscompetitie op een goede en leerzame en sportieve 
manier kunnen spelen. 
 
 Seizoen 2011-2012 

Op tijd vooruitzien is nooit verkeerd. 
 
Zo zijn we al een poosje bezig om enkele belangrijke zaken te regelen voor het volgend seizoen. 
Enkele belangrijke zaken willen we hier al vermelden; 
 
►We zijn druk bezig om de vacatures die ontstaan in het bestuur op te vullen. Enkele mensen zijn 
benaderd en gelukkig ziet het er na uit dat we vroegtijdig dit kunnen invullen. 
►We zullen toch de groepen wat groter moeten maken, een kleine groep heeft veel voordelen, maar te 
vaak  moeten we nu met spelers gaan schuiven i.v.m. afmeldingen. 
Een grotere groep kan dit opvangen ,al betekent dat wel, “in principe”, meer wissels. 
►Enkele jeugdtrainers hebben aangegeven te willen stoppen of te minderen. 
We zijn mede daarom heel blij dat Chiel Terhorst en Ted van de Pavert zich bezig willen gaan houden 
met onze jeugd. Beide zijn nu actief om de trainerscursus Oefenmeester 3 te halen en Chiel is nu al op 
de donderdag actief bij verschillende jeugdelftallen. 
Het zou natuurlijk mooi zijn dat onze jeugd training zou krijgen van 2 Varsselderse gediplomeerde 
trainers,waarvan de één in GWVV 1 speelt en de ander bij De Graafschap. 
 
Natuurlijk proberen we hierbij een goede opzet te maken, waarin de andere jeugdtrainers (waaronder 
vele jonge jongens, waar we erg trots op zijn) meedraaien en we zo positief naar de toekomst kunnen 
kijken. 
In een volgende Boogbal hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven. 
 
 Afmeldingen 

Helaas hebben we in de afgelopen tijd 3 afmeldingen gehad. 
Om verschillende redenen hebben Rob Hulshof (A-junioren) , Leroy Wijnands (D1) en Djim Molenaar
(D2) aangegeven te stoppen met het voetballen bij GWVV. 
Jammer ,zeker ook omdat we ook te maken hebben met kleine groepen. 
Rob en Leroy zijn met voetballen gestopt en Djim voetbalt nu bij SDOUC. 
Djim , succes bij SDOUC en Rob en Leroy succes bij evt. andere sportactiviteiten. 

Z ondag, 20 februari. Deze morgen zelf 
gevoetbald met het 4e elftal, de derby tegen 
en in Etten.  
Echt zo’n morgen waar veel tegen zit en dus de 
wedstrijd met 1-4 verloren. Het kampioenschap is 
ver weg. Een dag eerder spelen we, de D1 van 
G.W.V.V , op de Buitenham de derby tegen 
S.D.O.U.C  D2. We winnen de wedstrijd met 10-
3. In de kleedkamer wordt luidkeels: 
“Kampioenen….. Olee.. Oleeeee…” gezongen. 
En dat na twee wedstrijden in de voorjaars-
competitie. 
Het geloof in zichzelf is groot in deze groep. 
Goed om het te zien zulke taferelen. Tegelijkertijd 
zijn we ook bezig om deze groep meer begrip en 
respect voor elkaar bij te brengen. 
Dat gaat met ups en downs. Zowel op de 
trainingen als zaterdags met de wedstrijd, in de 
heetst van de strijd, hebben sommige elkaar in 
de haren. De ene ontvlamt nou eenmaal sneller 
dan een ander. Het zit in je karakter en natuurlijk 
speelt hier leeftijd ook een rol. En toch moeten 
we elke keer ons best doen om op een leuke 
manier met elkaar om te gaan. Ik zie de toekomst 
zeker positief want ze hebben het hart op de 
goede plek. 
Ondanks Koning winter zijn we toch alweer een 
paar weken bezig. We zijn begonnen met het 
jaarlijks  ‘knakworstentoernooi’ in de gymzaal. Wij 
konden als eersten aantreden en wel om 8.30 

Koning winter 
uur!!!! 
Na een uurtje lekker ballen en aaneensluitend 
het broodje knakworst genuttigd te hebben 
gingen we huiswaarts. Een maandagtraining 
hebben we ingevuld door naar de wedstrijd  De 
Graafschap (jong) -   Feyenoord (jong) te gaan 
kijken. Die avond op tijd vertrokken om goede 
zitplaatsen te bemachtigen op de tribune van 
S.D.O.U.C te Ulft. De ambiance was goed die 
avond, een volle tribune en ook rondom het veld, 
iedereen had er zin in. De wedstrijd was nog 
geen 5 minuten oud of de eerste stond op om 
even later terug te komen met een broodje 
frikadel. En weg waren de volgende drie voor een 
broodje. De eerste helft was nog niet halverwege 
of Kees en ik zaten als enige van ons team nog 
op de tribune. De jongens lieten de wedstrijd voor 
wat het was en gingen zelf voetballen op het 
kunstgrasveld ernaast. Blijkbaar is zelf voetballen 
leuker. Ergens in de 2e helft kwamen ze terug, 
maar opgestaan is plaats vergaan. Dan maar 
weer voetballen. Na de wedstrijd was het ver-
zamelen maar na het tellen van de koppies 
misten we er twee. Ja hoor, na even zoeken 
zagen we ze bij het broodjesloket. 
Een geslaagde avond maar de volgende keer 
gewoon weer zelf voetballen op de Buitenham. 
En dat is wat ons samenbindt. Doordeweeks 
goed en met plezier trainen, zaterdags als team 
een goede prestatie neerzetten. 
 
Jongens ga ervoor. 
 
Vriendelijk groet, Andres.  
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Foto impressie Knakworstentoernooi 
en Snerttoernooi 2011 

Voor meer foto’s: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=XU8CDH3L 

Voor meer foto’s: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=WJ6ZXOZT 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

Maart 
4,5,6,7 Carnaval in zinkputdorp olv Prins Henry en Prinses Maud 
5 oud papier ophalen 
14 jaarvergadering Fanfare St.Gregorius aanvang 20:30 uur 
 
April: 
2-3 Toneeluitvoering 
 
 
 

B ijzonder dat wordt het , het komende 
seizoen voor de toneelvereniging Kom es 
Kieken. 
Na twee goed bezochte uitvoeringen in de DRU 
Fabriek in maart 2010, waar we kunnen terug 
kijken op 2 volle zalen. Iets dat volgens “DRU 
insiders “nog niet eerder voor gekomen was. Iets 
waar we overigens erg trots op zijn. 
Daarna kwam de periode waarin we gezocht 
hebben naar een nieuwe stuk. Wij zijn nu bezig 
om te oefenen en staan we midden in de 
oefenperiode van een bijzonder  stuk. 
De titel is “de Martelgang van kromme Lindert” . 
Het stuk speelt zich af in de  armoedige periode 
tussen de twee wereldoorlogen. Waarin de zware 
armoedige tijd werd weggedronken en iedereen 
zocht naar een beter leven. Dat de drankmisbruik 
leidde tot  sociaal onaangepast gedrag , is 
duidelijk te zien. Ik kan stellen dat dit toneelstuk 
dat geschreven is door A.M. de Jong,  de 
schrijver die overigens ook het toneel stuk 
“Merijntje Geijsen” heeft geschreven, ervoor zorgt 
dat totaal andere talenten van de spelers wordt 
gevraagd. 
Deze speciale talenten komen extra naar voren  
door de bijzondere manier van regisseren van 
Richard Klompenhouwer de regisseur waar we al 
tien jaar gebruik van maken. Juist  deze bij-
zondere aanpak maakt in ons spelers zaken en 
talenten los  waarvan we zelf niet hadden durven 
dromen. 
Niet alleen het gekozen stuk is heel bijzonder, 
maar ook het feit dat wij als toneel vereniging 10 
jaar bestaan en dat het alweer 10 jaar is geleden 
dat wij met “De onbezonnen kus” op de planken 
kwamen. 
Tot slot kan ik melden dat Richard onze 
regisseur in verband met zijn drukke werk-
zaamheden aan het eind van dit seizoen stopt 
om ons te begeleiden.   Dus dan verlaat een 
bijzonder iemand onze vereniging. De combinatie 
van het vertrek van Richard, het bijzonder stuk 
wat we gekozen hebben en het 10-jarig bestaan 
maakt het komende seizoen bijzonder……… 
 Dit toneelstuk bevat in tegenstelling tot de 
laatste 2 voorstelling  minder komische 
momenten. Terwijl indruk wekkende en bij-
zondere momenten met grote regelmaat voorbij 

komen.  
“De Martelgang van kromme Lindert” een 
bijzonder stuk dat ik u van harte, maar ook uit de 
grond van mijn hart kan aanbevelen. 
 
 Heel Bijzonder 

DE MARTELGANG VAN 
KROMME LINDERT. 

 

UITVOERING: 2 en 3 april, in de  
DRU Cultuurfabriek te Ulft. 

Aanvang : 19.30 uur 
ZaaL open : 19.00 uur 

 

Voorverkoop: 22 februari 2011 
 en via  Tine Maatman 

Tel: 0315‐681565 
(Spreek rustig het 

antwoordapparaat in) 
Prijs :€ 5,00  

Prominenten op oudejaarsdag  
in Varsselder-Veldhunten 
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(vervolg dorpsnieuws) 

Hou jij van 
(recreatief) volleybal? 

Dan is Revolva  
vast iets voor jou! 

R evolva is de  recreatieve 
volleybalvereniging van Varsselder.  
En we zijn op zoek naar nieuwe leden! Onze 
heren trainen op maandagavond om 21.15 uur. 
De dames trainen op woensdagavond om 19.45 
uur. Daarnaast nemen we eens per kwartaal deel 
aan de regionale mix-, heren- en 
damestoernooien in respectievelijk de Veldhoek 
en Terborg.  
 
Hebben we je interesse gewekt en heb je vragen 
en/of wil je een keer meetrainen? Bel gerust! 
 
Herenteam:  Toon van de Wetering  
   06-45640524 
Damesteam: Carine Eelderink 
   06-10277918 

Ontspanningsmiddag 19 januari 
afd.Varsselder. 

 

I n de voetbalkantine hebben de gasten van 
De Zonnebloem weer genoten van een hele 
gezellige middag.  
De 25 belangstellenden werden door een 
heerlijke geur van 
versgebakken 
wafels begroet. 
Onder genot van 
koffie met wafels 
werd er door Frans 
Ratering 
een diavoorstelling 
getoond van alle 
uitstapjes van 
afd.Varsselder. 
 
Iedereen herkende 
zich op de foto’s wat 
zorgde voor veel 
hilariteit. Na de 
pauze werd er een 
drankje geschonken 
en gingen we van 
start met de bingo 
waar vele leuke 
prijsjes gewonnen 
konden worden. 
 
Iedereen ging met een prijs naar huis en we 
kunnen terug 
kijken op een geslaagde middag. 
 
Namens de vrijwilligsters, Dianne Bujak. 

Beste Zinkputters, 
 

T oen Tom Hendrixen vroeg of ik dit jaar nog 
een verhaal wilde schrijven over de stand van 
zaken over het gemeenschapshuis, moest ik 
even nadenken over wat te melden. 
Er is immers een spreekwoord dat zegt “praatjes 
vullen geen gaatjes”. Vele dorpsgenoten zullen 
ondertussen een eigen interpretatie hier op 
hebben qua voortgang gemeenschapshuis “Veel 
gepraat, 
maar nog steeds geen schop in de grond.” 
De realiteit is echter dat te maken hebben met de 
leus van de nieuwe prins; “W i j doen ut op z’n 
Hollands”. Volgens Hollands gebruik heeft er 
iemand bezwaar gemaakt tegen de bouw van het 
gemeenschapshuis. We hebben dit bezwaar te 
respecteren net als de daarop volgende 
tijdrovende juridische rechtsgang. 
Een bezwaar waardoor je als Stichtingsbestuur 
gedwongen bent pas op de plaats te maken, in 
plaats van de schop al in de grond gezet te 
hebben. Toch hebben we in 2010 wel degelijk de 
fundering gelegd voor het nieuw te bouwen 
gemeenschapshuis. De dorpswebsite die nu ruim 
een jaar draait, blijkt een groot succes te zijn. 
Kijkend naar bezoekersaantallen (in 2010 ruim 

7600 unieke bezoekers en een totaal van bijna 
29000 bezoeken), dan is deze vorm van 
samenwerking een schot in de roos. 
Verenigingen, maar ook individuele inwoners 
hebben elkaar ontdekt via de dorpswebsite. De 
één heeft het voetbalplaatje waar de ander juist 
op zoek naar is. Ook verenigingen beginnen nu 
bij elkaar in de keuken te kijken en overleggen 
vervolgens met elkaar hoe samen te werken met 
elkaar om tot een “win / win situatie” te komen. 
Een mooi voorbeeld is de slagwerkgroep waar de 
Fanfare en het Gilde samen mee bezig zijn. 
Een gevolg van de insteek van een gezamenlijke 
dorpswebsite is wel dat samenwerken een 
werkwoord is. Het is een proces waar je met zijn 
allen continu aan moet blijven werken. 
Daarom is het mooi om te zien dat steeds meer 
activiteiten een plaats krijgen binnen het digitale 
gemeenschapshuis. Want het mooie van het 
succes van het digitale gemeenschapshuis is dat 
het in het fysieke gemeenschapshuis straks net 
zo gaat. Door het ontmoeten, samenbrengen van 

Dorpshuis 
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mensen in een gebouw ontstaat vanzelf de 
samenwerking binnen verenigingen/ partijen. 
Hieruit ontstaan mooie 
initiatieven, “Music Together”is hier een 
voorbeeld van. De fundering voor het echte 
fysieke samenwerken is hiermee het afgelopen 
jaar stevig verankerd. De vele financiële 
toezeggingen die de Stichting ondertussen van 
landelijke (Oranje Fonds en VSB 
fonds) en regionale fondsen(Wonion en 
Rabobank) binnen heeft bevestigen dit. 
Ook de landelijke uitstraling die het project 
“gemeenschapshuis Varsselder – Veldhunten” 
ondertussen heeft bevestigd dit. 
Ons dorp heeft ondertussen een nominatie 
binnen voor “landelijke vrijwilliger dorpshuis voor 
het jaar 2011”. Deze persoonlijke nominatie hebt 
u met zijn allen waargemaakt. U bent er immers 
met zijn allen in gaan geloven en hebt de wens 
uitgesproken om een gezamenlijk onderkomen te 
realiseren. 
“Door gemeenschapszin waargemaakt”, een 
eerste stap zullen we de komende tijd gaan 
zetten in de vorm van een stuk renovatie van het 

huidig gebouw. Het stichtingsbestuur is bezig met 
het opvragen van offertes voor een nieuwe vloer 
in de sportzaal. Energiebesparende maatregelen 
zullen er korte termijn genomen worden, denk 
hierbij aan spouwmuurisolatie en gebruik van 
zonneboilers. 
Om dit alles te realiseren hebben we uw handjes 
nodig, gelukkig staan er al vele vrijwilligers te 
trappelen om aan de slag te gaan. Ondertussen 
hoop ik wel dat we met zijn allen respect voor 
elkaar blijven houden, want juist deze eenheid 
heeft ons zover gebracht in het project. Laat u 
niet verleiden tot doemdenken, maar blijf denken 
in kansen.  
Want als je als gemeenschap gelooft in een doel, 
dan kun je als dorp Varsselder – Veldhunten heel 
veel. Dat heeft de historie ons geleerd en zullen 
wij dit jaar ook weer gaan bewijzen. 
 
Voor de komende carnavalsdagen wens ik u 
allen een ouderwets Hollands feest. 
Namens bestuur VDVV, 
 
Wim Klompenhouwer, voorzitter. 

Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en donateurs  
      van de Fanfare “St. Gregorius” te Varsselder - Veldhunten. 
      Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 

 
 
 
 

 
 
 

Aanvang : 20.30 uur in Gildegebouw “de Tent” 
Agenda : 
 
1 : Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp. 
2 : Ingekomen stukken en mededelingen. 
3 : Verslag van de jaarvergadering 2010. 
4 : Jaarverslag activiteiten 2010 door Karin van Arragon. 
5 : Financieel verslag over 2010 door de penningmeester Rik Fisser. 
6 : Verslag van de kascommissie :Jeanette Kraaijvanger en Jacqueline Meijer. 
7 : Benoeming nieuwe kascommissie. 
      Aftredend lid van deze kascommissie : Jacqueline Meijer 
8 : Vaststellen contributie 2011. 
9 : Taakverdeling leden 2011 + rondvraag Jeugdleden. 
          Hierna volgt een korte pauze. 
10: Bestuursverkiezing : 
           Aftredend en  niet herkiesbaar : Secretaris : Francis Lucassen                                                       
  Aftredend en herkiesbaar : Patrick Schut           
  (Nieuwe kandidaten  kunnen zich voor aanvang vergadering aanmelden bij bestuur). 
11 : Activiteitenplanning  2011  
12 : Verslag “Club van 100 “ door bestuur van de club van 100. 
13 : Rondvraag. 
14 : Sluiting jaarvergadering 2011 door de voorzitter Maarten Wijkamp 
 
Het voortbestaan van een muziekvereniging binnen deze gemeenschap is een must ! 
Laat daarom uw waardering blijken door ook aanwezig te zijn op deze jaarvergadering. 
Het bestuur en de leden zullen uw komst zeer waarderen ! 
Tot ziens op  14.03.2011 om 20.30 uur ! 
                                                                      
Het bestuur.  
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1. Muziekmiddag zaterdag 26 maart a.s. 
Het comité Dag van de Ouderen Gendringen organiseert 
een muziekmiddag voor senioren en wel op zaterdag 26 
maart 2011 op het Almende College locatie Wesenthorst 
Ulft.  
Het Ulfts Mannenkoor en Lady Selection zullen deze middag 
gaan verzorgen  
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur. 
De kaartverkoop is gestart en kost slechts € 5,00 
Het contactadres voor de kaartverkoop is bij uw plaatselijke 
comité lid Dag van de Ouderen de heer Anton Jansen, 
Hoofdstraat 10, Varsselder-Veldhunten telefoon of 68 14 45 

bij Fidessa Welzijn (695920) te Ulft. 
WEES ERBIJ WANT VOL IS VOL voor deze mooie 
muzikale middag. 
 
De middag mag u niet missen U komt toch ook.  
 
2. Rijvaardigheidsritten senioren 
 U bent 50 jaar of ouder. Dat betekent in de meeste gevallen 
dat u al tientallen jaren uw rijbewijs hebt. En als alles heeft 
meegezeten, hebt u hopelijk alleen wat krasjes op de lak en 
een enkele parkeerbon opgelopen. Maar die lange ervaring 
is tegelijkertijd uw vriend en uw vijand. Immers, heel 
onopgemerkt sluipen er routines in uw rijstijl en met die 
routines ook de nodige fouten. Tel daar nog eens bij op dat 
de wegen en de kruispunten/rotondes zoveel ingewikkelder 
zijn geworden, dat er heel wat nieuwe verkeersregels zijn 
bijgekomen en dat het verkeer in het algemeen veel 
agressiever is geworden dan vroeger. 
Fidessa Welzijn organiseert op maandag 16 mei  
rijvaardigheidsritten. Deze bestaan uit een theorieonderdeel 
en een rijvaardigheidsrit in uw eigen auto en worden van 
harte ondersteund door o.a. de ANWB en Veilig Verkeer 
Nederland. Door mee te doen krijgt u de mogelijkheid uw 
rijgedrag en uw verkeerskennis te testen in een ontspannen 
sfeer, het is immers geen rijexamen. Vooraf zal contact met 
u worden opgenomen over uw eigen wensen, bijvoorbeeld: 
alleen rijden op buitenwegen of juist in grote plaatsen. 
Tijdens het rijden signaleert de rijinstructeur de sterke en 
zwakke punten in uw rijvaardigheid. Na afloop zal de 
rijinstructeur de rit met u doornemen, wellicht kan hij u een 
aantal handige tips geven. Ook bestaat de mogelijkheid om 
een ogen- en gehoortest af te leggen.  
Deelname kost € 20,00 p.p. 
Leden van Veilig Verkeer Nederland gemeente Oude 
IJsselstreek krijgen een korting  
van € 6,50. 
Hebt u interesse, of wenst u meer informatie vooraf, dan 
kunt u contact opnemen met Fidessa Welzijn 0315 - 
695920. U kunt zich aanmelden bij Fidessa Welzijn in Ulft (’t 
Klooster) Na aanmelding voor 9 mei krijgt u t.z.t. meer 
informatie over deze rijvaardigheidsritten. 
 
3. Paasdiner ( voor iedereen toegankelijk) 
Paasdiner in de wijkrestaurant Klooster in Ulft op dinsdag 19 
april.  
Aanvang: 14.00 uur   
Kosten: € 15,00 p.p. (vooraf bon kopen) 
Aanmelden voor 12 april bij de receptie van Fidessa Welzijn, 
F.B. Deurvorststraat 43 Ulft telefoon 695920. 
De samenstelling is op dit moment nog niet bekend. 
 
 
4. Meer Bewegen Voor Senioren Varsselder. 
Donderdagmorgen gymnastieken in “De Biel” van 10.00 uur 
tot 11.00 uur en maandagmiddag Volksdansen in “De Tent” 
van 13.30 – 15.00. 
Deelname kost voor gymnastieken € 18,00 per kwartaal en 
voor volksdansen € 27,00 per kwartaal. 
 
5. Overige senioren activiteiten zijn o.a.: 
* Basiscursus computer senioren 
* Bloemschikken Varsselder 1x in de maand ( bij voldoende 
deelname) 
* Geheugenspreekuur en geheugencursus vanuit GGNet. 
 
Kijk voor het fidessa Welzijn aanbod aan cursussen en 
activiteiten op 
www.varsselderveldhunten.nl en klik op fidessa welzijn. 
 
Meer informatie  Fidessa Welzijn Ulft 
 ( 695920) 

Fidessa voorjaarsactiviteiten 



BOOGBAL SEIZOEN 2010 - 2011 

Boogbal nr. 5 pagina 27 

Weet je nog van toen? 
C arnaval is een traditie die in de loop der jaren is uitgegroeid tot een groot volksvermaak, 
ook in ons dorp. Vroegers was dit anders, en kende men geen carnaval en beperkte men zich tot 
het vastenavondgebeuren.  
Dit was toen ook verdeeld over meerdere dagen, met de laatste avond als vooravond van de vastentijd. 
Jong en oud deden er op eenvoudige wijze aan mee, al was het plezier er niet minder om. Een aantal 
dorpelingen zocht ´s-avonds wat vertier in het café, uitgedost met een rode zakdoek om de hals en een 
pet op. Er werd wat gekaart, een stevig glas bier gedronken en naar de muziek van een trekharmonica 
geluisterd. Bij café de Zon was volksmuziek van meerdere muzikanten. De jeugd vermaakte zich met 
het rondgaan van de foekepot langs de huizen. Verkleden hoorde er ook bij, er werd dan een beroep 
gedaan op de ouders die dan de klerenkast doorzochten. De gezichten werden met schoenpoets of 
een eierkool bewerkt, want men wilde niet herkend worden door de mensen bij wie men aan de deur 
kwam. Maandag en dinsdag waren de avonden van rondgaan en werd aan de voordeur onder het 
gebrom van de foekepotten het vastenavondlied gezongen. Het wachten was dan op de vrouw des 
huizes, die een praatje maakte met de foekepotters en dan wat geld in een busje deed of wat 
versnapering in een mandje legde. Na het rondgaan werd thuis de buit verdeeld en was het een 
gewoonte, dat er vastenavondkoeken werden gebakken en heerste er een wat feestelijke stemming, 
want ook de radio bracht speciale vastenavondmuziek. Op de dinsdagavond was het ´s-avonds om 12 
uur afgelopen met de vastenavondpret. De volgende morgen, Aswoensdag, werd men al spoedig 
herinnerd aan andere tijden. Vooral in katholieke gezinnen was het voor personen boven de 18 jaar de 
vasten periode een rottijd. Onthouden van feesten, slachten, trouwen, maar wel veel naar de kerk. Bij 
de jeugd werd de foekepot verwisseld voor het vastentrommeltje. Dit waren zo ongeveer de jaarlijkse 
vastenavond gebeurtenissen in de eerste naoorlogse jaren. Begin jaren vijftig kreeg de naam Carnaval 
betekenis, toen er zondags met de vastenavonddagen veel dorpsgenoten op de fiets naar Elten, Anholt 
en later ´s-Heerenberg gingen om daar de grote carnavalsoptochten te bekijken. 
Het was aanstekelijk en sloeg over naar de streek hier. Mensen gingen zoeken naar een andere vorm 
van feestvieren, dorpsgerichter en meer in groepsverband. Hier ter plaatse bestond toen een nogal 
hechte band tussen enkele ouderparen, die elkaar vaker ontmoetten dan in de kerk en op de kermis.  
Bij één van deze contactavonden 
werd zaalhouder Harry Lukassen 
benaderd om een carnavalsavond 
op poten te zetten. Hij moest dan 
zorgen voor de zaal, muziek en de 
nodige doping. Hierop werd in 
1959 een gekostumeerde balavond 
gehouden, en kreeg Willem Bruins 
de taak om als prins te fungeren. 
Hij deed dat op zijn eigen wijze met 
als motto, weinig drinken en toch 
zat worden. Na deze geslaagde 
feestavond kwamen er nieuwe 
ideeën en plannen. Zo waren bij de 
vergaderingen de dames nooit 
welkom, terwijl ze wel het meeste 
werk moesten doen, o.a. het 
maken van pakken en andere 
benodigdheden. Als compensatie 
kwam er een afzonderlijke 
feestavond voor deze dames. Het 2e jaar was Jan te Pas prins, bijgestaan door een raad van elf. Deze 
raad had een bijzondere klederdracht gekozen, bestaande uit witte broek, zwarte jas, hoge zwarte hoed 
en een vlinderstrik. De stemming was op deze avond optimaal in het knusse zaaltje van Lukassen 
onder de ongeveer 100 gasten. Hieronder bevond zich ook een groep van de Pol, waarmee een goede 
band bestond. Een optocht of kindermiddag kende deze naamloze groepering niet en bestond slechts 
uit één avond feest vieren, waarop dan ook alles uit de kast werd gehaald. In 1962 werd er carnaval 
gevierd bij de fam. Mulder, die zich in dat jaar in Varsselder had gevestigd. Hier werd carnaval gevierd 
zonder prins en raad, dit om het eens op een andere manier te doen. Dit was ook tevens de laatste 
keer dat deze groep feestgangers het alaaf herdachten, want hierna is de club uit elkaar gegaan. 
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Hierna gingen vele jaren voorbij zonder carnaval in het dorp te vieren totdat er plannen kwamen, die 
leidden tot de wedergeboorte van een carnavalsgroepering. Op 9 februari 1969 was er een buurtavond 
bij Teun en Alie Jansen, die toen nog in Varsselder woonden aan de Reulinkstraat. Op deze avond 
werd de huidige vereniging De Zinkput opgericht. Deze naam kwam tot stand omdat in het dorp nog 
geen riolering was, en bij elke woning wel een zinkput aanwezig was. De eerste avond werd na veel 
vergaderen vastgezet op 11-11-1969 waarbij 
er feest gevierd kon worden. Er kwam een 
bestuur, raad van elf en Bertus Aaldering 
werd gekozen als 1e prins van de Zinkput. 
De koormantel van de pastoor werd geleend, 
een grote kraag erop genaaid en klaar was 
zijne hoogheid met zijn prinses Diny. De 
pakken voor de raad werden overgenomen 
van de vereniging het melkvonder uit Ulft voor 
ƒ. 200,00. Er werd ook gedacht aan de jeugd 
en een kinderoptocht en kindermiddag 
georganiseerd. Er kwamen dansmarieken en 
een Abraham en Sara-avond. In 1974 
verhuisde men naar het Feestgebouw, en 
toen dat in 1977 werd afgebroken, voor één 
keer naar de locatie Scholtenhof. Een jaar 
later werd de Tent de nieuwe residentie van 
de Zinkput. In 1980 ontstond het 
jeugdcarnaval onder de naam Dörzinkers, die 
het volhielden tot in 1996. Het kindercarnaval, 
dat eerst alleen in het jeugdgebouw 
plaatsvond, kende vanaf 1984 ook een 
prinses of prins. Zo zorgde het carnaval 
telkens voor actueel nieuws in het dorp en 
werd in 1997 voor het eerst een prinses (Elly 
Masselink) gekozen. In 1998 ging de optocht 
niet door vanwege een sterfgeval, kort voor 
het carnaval. Zo zijn er vele dingen toe te 
voegen aan het vastenavond- en 
carnavalsgebeuren in het dorp. 
 
B. Kroesen 

De kerstmanplaatjes actie die we in de vorige Boogbal hebben gehouden is gewonnen door 
Demi Marcus. Uit de goede inzendingen kwam Demi als winnares uit de toverhoed en won 

hiermee een tegoedbon t.w.v. € 25,- van de C1000. 
De kerstmannen waren v.l.n.r. Kris Hebbink, Maik Jansen, Stijn Marcus, Twan Berndsen, Jimmy 

Moreno, Koen Roseboom, Marcel v.d. Pavert (Mz), Merlijn Wolters en Sam Overbeek. 
Hiermee is een definitief einde gekomen aan de voetbalpaatjes. Voor de mensen die de collectie 

in z’n geheel willen zien kunnen terecht in de fotohoek van de kantine. We bedanken de 
inzenders die mee hebben gedaan aan deze kerstmanplaatjes actie.  

De presentatie van  
Prins Benny 3 (B.Kroesen) in 1984 
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Standen en Topscoorders 2010-2011  
STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
 AD '69 1    13    31    49    15   

 KSH 1    14    28    41    21   
 MEC 1    12    25    43    19   

 Stokkum 1    13    25    40    22   
 Bredevoort 1    13    23    21    18   

 KSV 1    13    19    22    20   
 Keijenburg. Boys 1    13    18    26    27   

 GWVV 1    12    16    20    25   
 Zelhem 1    12    11    10    27   
 SVGG 1    13    11    16    33   

 Marienveld 1    12    6    16    32   
 Winterswijk 1    14    6    18    63   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 5 11 29 59 15 
Terborg 4 10 24 48 15 

Den Dam 2 9 22 40 15 
VVL 4 9 17 25 17 

Zeddam 3 11 16 34 35 
NVC 2 10 13 22 28 

Stokkum 3 9 11 17 29 
Halle 3 9 8 21 36 

SDOUC 7 11 7 12 33 
GWVV 3 8 3 7 27 
VVG '25 5 9 3 10 45 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
 Grol 4    11    24    22    10   
 KSH 2    11    20    33    22   

 Silvolde 3    12    20    32    21   
 Ulftse Boys 3    11    19    37    26   

 VIOD 5    11    18    30    27   
 Zeddam 2    11    18    31    30   
 SDOUC 3    10    16    17    13   
 Terborg 3    10    14    26    27   

 GWVV 2    11    12    11    17   
 WVC 4    12    10    18    27   

 VVG '25 3    11    9    36    48   
 SVGG 2    11    4    17    42   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
NVC 3 10 27 39 13 

Silvolde 6 10 25 45 9 
GWVV 4 10 21 30 15 
VVG '25 4 10 20 40 19 
Etten 4 11 19 48 24 

Zeddam 4 12 19 29 24 
Gendringen 6 11 18 45 32 

Terborg 5 10 15 30 28 
Stokkum 4 10 12 32 34 
Dinxperlo 5 12 7 23 43 

Wolfersveen 3 11 3 15 69 
Den Dam 3 11 3 15 81 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
 AD '69 1    5    12    11    7   
 KSH 1    6    12    12    5   
 MEC 1    4    9    12    6   

 Stokkum 1    5    9    13    8   
 KSV 1    5    8    11    5   

 GWVV 1    4    7    7    5   
 Bredevoort 1    5    7    11    12   

 Keijenburg. Boys 1    5    6    9    12   

 Winterswijk 1    6    6    11    17   
 Zelhem 1    4    4    5    8   
 SVGG 1    5    3    4    14   

 Marienveld 1    4    0    6    13   

Topscoorders 
Kees v.d. Pavert 1e 7 
Frank van de Schuur 4e 7 
Marco Menke 3e+4e 6 
Han v.d. Pavert 4e 5 
Theo Heutinck 4e 5 
Jasper Engelen 1e 4 
Ramiro Tersteeg 1e 4 
René Hakvoort 4e 4 
Ferdie van de Pavert 4e 3 
Maik Jansen 1e 2 
Tim Jansen 2e 2 
Werner Wellink 2e 2   
Markus Schwartz 2e + 3e 2 
Paul Geelen 2e + 4e 2 
Andres Moreno 4e 2 
Martin Bolk 1e 1 
Chiel le Comte 1e 1 
Tom Wanders 2e 1 
Jimmy Moreno 2e 1 
Jos Ketelaar 2e 1 
Dennis Boerboom 3e 1 
Niek v.d. Pavert 3e 1 
Jorick Messink 3e 1 
Marc Arnold 4e 1 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

AZSV A3 4 10 13 3 
Grol A2 3 7 11 3 

FC Trias A2D 4 7 11 5 
GWVV A1D 3 6 7 5 

Reunie A2D 2 4 9 3 
KSV A1 2 4 7 3 

Longa '30 A3 2 4 1 0 
Grolse Boys A1D 2 4 3 2 

Haarlo SP A1 3 4 5 5 
Rekken A1 2 3 6 4 

WVC-SKVW-Winterswijk A3 4 3 7 14 
Silvolde A2D 2 0 3 13 

Lochuizen A1D 3 0 0 9 
Grol A3 4 0 5 19 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV D1D 2 6 18 3 

Ajax B D1 2 6 16 2 
AZSV D4 3 6 17 7 

WVC-Winterswijk D3 3 6 9 9 
KSH D1 1 3 3 1 

Den Dam D1 1 1 1 1 
Vosseveld D1G 2 1 2 3 
Ulftse Boys D2 1 0 0 3 

KSV D1G 1 0 1 8 
SDOUC D2 2 0 4 13 
Silvolde D2 2 0 1 22 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV D2 3 7 16 9 

Ruurlo D4 3 7 7 3 

SDOUC D3 2 6 6 1 

Grolse Boys D2 2 4 2 0 

Varsseveld D4 2 4 4 2 

SKVW D2G 3 4 15 11 

Gendringen D2 2 3 7 7 

VVG '25 D3D 2 1 1 2 

Silvolde D3 2 1 4 12 

DZSV D2 3 1 7 10 

FC Trias D3 3 1 3 8 
AZSV D8 3 1 7 14 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Vosseveld E1 3 9 24 6 

Grol E3 2 6 10 1 
RKZVC E2 2 3 6 4 

Ulftse Boys E2 2 3 5 8 
Den Dam E1 2 3 4 10 
GWVV E1 2 3 5 11 

Varsseveld E2 2 3 5 11 
DZC '68 E8G 3 3 9 6 

AZSV E5 3 3 7 12 
VIOD E6 1 0 2 5 

WVC-Winterswijk E3 2 0 4 7 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ajax B F1 3 7 6 3 

Dinxperlo F2 2 6 8 3 

FC Trias F4 2 6 5 2 

Longa '30 F5 3 4 11 8 

VVG '25 F2 1 3 10 1 

KSV F2 1 3 3 1 

DZSV F2 3 3 4 7 

GWVV F1 1 0 3 5 

Varsseveld F4 1 0 2 6 

Vosseveld F1 1 0 1 10 

Gendringen F2 2 0 4 7 

WVC-Winterswijk F4 2 0 0 4 

Topscoorders A-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Stan van de Pavert 14 
Kees van de Pavert 9 
Dirk Jansen 7 
Twan Berndsen 3 
Bob Zweers 3 
Joel Robben   2 
Thymo Scholten 2 
Jordi Bussink 1 
Niels Huntink 1 
Chiel Terhorst 1 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Juul 28 
Dion 5 
Kris 4 
Thomas 3 
Sam 2 
Casper 2 
Menno 2 
Lars 1 
Robin 1 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Bart 25 
Douwe 7 
Jelle 3 
Timo 3 
Cas 2 
Maarten 2 
Justin 1 
Sjoerd 1 

Topscoorders D2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Robin Klompenhouwer 14 
Wessel Immink  6 
Sam Overbeek 5 
Mick Besselink 4 
Djim Molenaar 2 
Bryan Wijkamp 1 
Koen Bussink 1 
Thomas Wissing 1 
Bart Rots 1 
Topscoorders F-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sem Schepers 12 
Merlijn Wolters 10 
Koen Offenberg 5 
Kai Messing 2 
Douwe Flipse 2 
Thijs Hegman 1 
Milan Frazer 1 


