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D

Nieuws

e laatste loodjes komen eraan en omdat
dit seizoen toch een beetje langer gaat duren
dan we van tevoren hadden gedacht komt de
laatste Boogbal van dit seizoen later uit.
Het Jan Rieken toernooi zal 18 juni plaatsvinden
en om ook dit evenement in de Boogbal te krijgen
zal het laatste nummer hierna verschijnen.
Zoals in de redactie vaak wordt genoemd zijn de
komende weken bepalend voor de diverse ranglijsten. Op dit moment kunnen we al aangeven
dat GWVV 1 het goed heeft gedaan het afgelopen seizoen. Handhaving is gerealiseerd en
deze groep heeft
de potentie om een vaste
waarde in de 5de klasse te zijn.
GWVV 2 heeft een mindere periode achter de rug
maar de laatste weken wordt er weer gewonnen
en zit er ook een stijgende lijn op de ranglijst in.
De vorige keer schreven we dat de bezetting van
GWVV 3 te wensen overliet. Gelukkig kunnen we
nu constateren dat er zondag’s genoeg mensen
zijn om een wedstrijd te voetballen. Positief
nieuws moet je zeker vermelden. Doorgaan zo en
dan vermelden we dit ook in de laatste Boogbal!
GWVV 4 heeft na een tijdje in de ijskast gezeten
te hebben de weg naar boven teruggevonden.
Op dit moment maken ze nog een (kleine) kans
om kampioen te worden. Een topklassering (de
eerste 4) is echter al gerealiseerd.
Voor de standen en prestaties van de jeugd kunt
u verderop in deze Boogbal een stuk vinden
geschreven door het jeugdbestuur.
De laatste training van het seizoen 2010 - 2011
zal plaatsvinden op donderdag 16 juni i.v.m. het
verlate Jan Riekentoernooi op 18 juni a.s.
Zoals reeds aangegeven zal het Jan Rieken
Toernooi plaatsvinden op zaterdag 18 juni 2011.
Hou deze datum alvast vrij!
Op donderdag 12 mei 2011 zal er een ledenvergadering zijn in verband met het eventueel
veranderen van de clubkleuren van GWVV. Op
dit moment spelen de meeste teams nog in het
zwart en geel. GWVV 1 heeft als proef een aantal
wedstrijden gespeeld in het geel en wit en deze
avond kunnen de leden aangeven wat de clubkleuren van GWVV worden of blijven.
De redactie van de Boogbal is benieuwd wat de
lezers vinden van de Boogbal. Om uw mening te
peilen is er een korte enquête opgezet die in een
paar minuutjes is in te vullen.
Wij verzoeken u daarom om toch even tijd te
maken en deze enquête in te vullen omdat het
voor de toekomst van de Boogbal belangrijk is
om te weten wat de lezer van de Boogbal vindt.
Er is ook een digitale enquete te vinden op
www.gwvv.nl onder de pagina Boogbal.
Mede door de nieuwe manieren van media
(internet) is het misschien mogelijk om met een
kleinere papieren oplage te gaan werken, dit
scheelt natuurlijk weer kosten en met een duur
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woord zijn we dan maatschappelijk verantwoord
bezig. Voor u is het een kleine moeite en voor
ons een zeer groot plezier, invullen kan t/m 31
mei!
Een aantal weken geleden heeft de Welkoop,
samen met de selectie van GWVV een
potgrondactie gehouden. Deze actie is zeer
succesvol verlopen, er zijn meer dan 500 zakken
potgrond aan de man (of vrouw) gebracht.
Een gedeelte van de opbrengst zal gebruikt
worden voor de jeugd van GWVV. Iedereen die
zijn handen heeft uitgestoken wordt natuurlijk van
harte bedankt!
In deze Boogbal vind u natuurlijk weer de vaste
rubrieken zoals onder andere de Superelf, Onder
Schot, de diverse stukjes vanuit de elftallen en
een aantal artikelen van verenigingen uit ons
dorp. Als extra inlegvel vindt u een schrijven van
het Oranje Comité voor hun activiteiten met
Koninginnedag.
Wij wensen u een aangename tijd met deze
Boogbal en nogmaals willen wij uw aandacht
vestigen op de enquête.
De redactie.

AGENDA

12 mei Algemene Ledenvergadering
18 juni Jan Riekentoernooi

Uitnodiging
Algemene
Ledenvergadering
Op donderdag 12 mei a.s.
wordt er een algemene
ledenvergadering gehouden
aanvang 21:30 uur
in de kantine.
Aangaande eventuele wijziging
in het huishoudelijk reglement
artikel 1 betreffende de
kleuren der vereniging.
Hierbij worden alle leden van
G.W.V.V. uitgenodigd.

Het Bestuur
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e plaats op de ranglijst is misschien aan
de lage kant maar GWVV
1 speelt volgend
seizoen weer in de 5e klasse.
We waren al bijna zeker van klassebehoud maar
door de thuiswinst tegen Stokkum was het
definitief. Het seizoen is nog niet voorbij maar e
hoger dan plaats 7 zal GWVV niet komen. De 7
plaats is nog mogelijk met nog 3 wedstrijden te
spelen waaronder de wedstrijd tegen de nummer
7 Keijenburgse Boys.

De wedstrijden tegen SVGG en Keijenburg uit
waren beide teleurstellend. In Megchelen
scoorde Varsselder in de blessuretijd
2-2 uit een
gelukkig gekregen penalty. De 1e helft was
GWVV de bovenliggende partij die controleerde
en de kansen creëerde en ook met
een 0-1
voorsprong de rust inging. De 2e helft kwam
Varsselder niet meer aan het voetballen en gaf
het SVGG de gelegenheid om te voetballen en
kreeg dan ook de 1-1 en de 2-1 tegen. Zoals
gezegd kreeg Varsselder in blessuretijd een
gelukkige penalty mee en stal een puntje in
Megchelen.
In Keijenburg ging de 1e helft gelijk
op, er waren
kansen over en weer maar de 2e helft was GWVV
geen schim meer van de ploeg voor de rust.
Keijenburg liep al snel uit naar een 3-0
voorsprong en de teleurstelling voor ons was
groot omdat we in de rust het vertrouwen hadden
dat er wat te halen viel in Keijenburg.
In de
thuiswedstrijd
tegen het lastige
Stokkum moest er
uit een ander
vaatje getapt
worden om niet
weer tegen een
dikke nederlaag
op te lopen. Deze
verslaggever was
er zelf niet bij
helaas, waar hij nu
nog van baalt…
Volgens velen die
ik later gesproken
heb, voetballers
en toeschouwers

was het “de wedstrijd van het seizoen”. Stokkum
kwam in Varsselder op 1 en 2-0 voorsprong. Er
werd karakter getoond en geknokt en nog voor
de rust stond het alweer gelijk door 2 doelpunten
van Chiel Le Comte. Net na de rust kwam
Stokkum weer op voorsprong en hield deze
voorsprong tot ongeveer 20 minuten voor het
einde. Varsselder dat goed voetbalde en weer
karakter toonde scoorde de 3-3 en de 4-3 kort na
elkaar waardoor Stokkum knakte. (3-3 Kees v.d.
Pavert en 4-3 Martin Bolk) In de eindfase werd
het nog 5-3 en 6-3 voor Varsselder in een
fantastische wedstrijd. (5-3 en 6-3 Kees v.d.
Pavert)
Eindelijk weer een goede pot en werd het publiek
ook weer eens verwend.
Met de wedstrijd tegen Stokkum nog in het
achterhoofd werd er afgereisd
naar MEC.
Varsselder liet in de 1e helft goed voetbal zien en
was de betere ploeg maar kwam niet tot scoren.
Door een defensief foutje
kwam Mec gelukkig op
voorsprong. Ook de 2e helft probeerde
Varsselder te blijven voetballen. Het grote
verschil tussen beide ploegen was dat MEC wel
scoorde
uit de kansen die het kreeg (2-0 en 3-0).
De 1e treffer voor Varsselder werd gescoord door
Jasper Engelen (3-1) na een geweldig mooie

Kom kijken naar ons 1e elftal!
25 april
1 mei
8 mei

GWVV 1
GWVV 1
Winterswijk -

MEC 1
Keijenb. B.
GWVV 1
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Tjebbe
Huls
In de wedstrijd
aanval. Het werd voor Varsselder nog erger toen
de keeper Freek van Arragon met rood het veld
moest verlaten (handbal buiten de 16 meter) en
de licht geblesseerde Danny Karsten moest
invallen. Danny die er trouwens een aantal ballen
geweldig uithield. Desondanks liep MEC uit tot 51. Varsselder dat met 10 man toch bleef
voetballen en het de op het eind vermoeid
ogende MEC nog op 2 tegengoals trakteerde. (52 en 5-3 Kees v.d. Pavert.) Een zeer pijnlijke
nederlaag omdat er hard gewerkt was en bovenal
erg goed gevoetbald werd.
GWVV heeft nog 3 wedstrijden te gaan, 2e
paasdag thuis tegen MEC, 1 mei thuis tegen
Keijenburgse Boy en 8 mei uit tegen Winterswijk.
Blijf komen dan gaan wij nog voor de 7e plaats…
GWVV 1 langs de lijn…..

U vergeet toch niet
de Boogbal-enquete
in te vullen?

G.W.V.V. 1Stokkum 1
Leeftijd: 6 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? In de goal
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Leuk
Super dat ze gewonnen hebben..
Was je zenuwachtig? Ja! ‘s Morgens om 6:00 uur
al wakker.
Wie vond je de beste voetballer? Dirk en Jurgen.
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Ja, prober ik te bereiken.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Het leukste was om met Jurgen aan de hand het
veld op te lopen!
Namen ouders: Eric Huls+Samantha Fischer.
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?
Dat Tjebbe zo enthousiast was over alles, een
hele belevenis voor de kinderen waar ze nog
lang over zullen praten!!!

U hebt de
mogelijkheid
voor het invullen
van de papieren
versie of de
digitale versie
op www.gwvv.nl
Het invullen kan
nog geschieden
t/m 31 mei a.s.
Tjebbe tijdens het
“noaproatuurtje”
Boogbal nr. 7
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PVALLEND OP DE BUITENHAM is een
vaste rubriek in de Boogbal.
In de maand april zijn ons wat dingen opgevallen
op de Buitenham, het noaproatuurtje, de druk
bezochte training bij de lagere teams, de
informatieve bijeenkomst over het dorpshuis allen
werden genomineerd er kan er echter maar een
uitverkoren worden en dat is het behalen van de
doelstelling bij GWVV 1 handhaving in de 5e
klasse, wij vragen trainer/coach Ruud Pastoor of
hij tevreden is over het afgelopen seizoen, met
nog maar 3 wedstrijden te spelen nadert zijn
einde als hoofdcoach bij GWVV. Of heeft Ruud
nog een verrassing in petto?
In deze rubriek zullen we Ruud een aantal
vragen stellen die betrekking hebben op de
afgelopen drie jaar bij GWVV. Overgens heeft
Ruud een primeur, in deze rubriek is hij nl. de
eerste die voor de 2e keer aan bod komt in
OPVALLEND OP DE BUITENHAM.
Hallo Ruud,
De vorige keer heb je je al voorgesteld die vraag
zullen we je dan ook niet meer stellen. Wel wilen
we je een vraag stellen over iets heel wat anders
wat met voetbal te maken heeft, alhoewel het er
natuurlijk wel zijdelings mee te maken heeft. Je
bent nu 3 seizoenen in VarsselderVeldhunten
actief, ieder dorp heeft zo z'n eigen sociale
cultuur. Wat heb jij als 'voorbijganger' ervaren
van de sociale cultuur in ons dorp en welke
verschllen merk je bijvoorbeeld t.o.v. je eigen
woonplaats Stokkum, een vergelijkbaar dorp met
ook veel dorpse activiteiten als canaval, kermis
enz.
Beide dorpen verschillen niet zo veel als je het
hebt over sociale cultuur, wat wel erg opvalt is
dat gwvv een talrijke en trouwe aanhang heeft, bij
menig uitwedstrijd zijn er meer mensen uit
varsselder dan van de plaatselijke clubs, als
selectiegroep zijn we daar maar al te trots op.
In ons interview van 3 jaar geleden gaf je aan dat
er qua posities bij GWVV 1 niet
meteen wat zou gebeuren omdat
natuurlijk de vorige trainer Andrè al
een basis had gelegd. Je wou de
tijd gebruiken door goed te
observeren om daarna eventueel te
gaan schuiven. Hoe kijk je daar nu
tegenaan is er in jou ogen veel
gewijzigd qua tactiek/technieck/
opstelling bij GWVV 1 en vind je dat
je daarin ook geslaagd bent?
Voetbalprocessen zijn in het
algemeen langzame
processen,vaak willen we te snel en

dat kan tevens een valkuil zijn voor een trainer.
Ontwikkeling is er zeker bij deze selectie ik denk
dat we op alle voetbaleigenschappen vooruit
gegaan zijn,daarnaast zijn er spelers bijgekomen
die zijn ingepast en in het huidige seizoen spelen
we met maar liefs 3 tieners in de basis en
kloppen er 2 nadrukkelijk aan de deur. Verder is
de trainingsopkomst superieur en de beleving
zeer goed te noemen, dat zijn trouwens wel
voorwaarden om met een groep te kunnen
werken.
We herinneren ons natuurlijk ook de
promotiewedstrijd laten we het maar noemen 'het
debacle' tegen Hoeve Vooruit. Heb je daar
achteraf nog eens over nagedacht 'had ik het
maar anders gedaan'?
Bij debacle denk ik aan hele andere dingen. In de
voetbalsport heb je niet alles in de hand (ook al
willen we dat heel graag) ,dat maakt het ook een
geweldige kijksport. Als we tegen Hoeve onze
kansen beter benut hadden en de doelpunten
niet zo knullig tegen hadden gekregen dan ......
Aanvallen en verdedigen is een teamfunctie dus
het hele team wordt daar bij betrokken van
keeper tot spits en van grens tot trainer enz, en
zo zie ik het ook, in die wedstrijd hebben we met
z,n allen niet aan de verwachtingen voldaan.
Een jaar later was het èèn en al euforie wat de
klok sloeg. Als je vanaf het begin van de competitie bovenaan staat en deze plaats niet meer af
staat dan doe je het natuurlijk prima. GWVV 1 na
jaren weer terug in de 5e klasse. Hoe heb jij als
coach dat kampioensseizoen ervaren?
De ploeg heeft een geweldig seizoen gespeeld,
weten dat je de beste ploeg hebt is èèn maar het
ook een seizoen lang laten zien is een geweldige
teamprestatie. Het feit dat we vijf wedstrijden
voor het einde onze eerste nederlaag hebben
geleden en we daar een week ziek van zijn
geweest zegt veel over hoe hongerig de groep
was. Als trainer heb ik op mijn manier genoten
van het geweldige seizoen en dito
kampioenschap, wat steekt is dat het een jaar

Ruud bezig met ‘zijn’ jongens
voor de wedstrijd tegen Stokkum.
Boogbal nr. 7
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eerder had moeten gebeuren.
Je bent nu 3 jaar hoofdcoach kun je ons vertellen
wat je de meest leuke moment vond en het
meest minst leuke moment en waarom?
De mooiste momenten zullen altijd het winnen
zijn, want dat geeft een fantastische emotie
(kippevel), ik heb dat gelukkig veel mee mogen
maken ,Gwvv en die emotie geven mij mooie
herinneringen.
Het minste moment heb ik op voetbalgebied
gelukkig niet meegemaakt bij Gwvv, dan denk ik
aan een echte liefhebber die van de dokter het
bericht krijgt dat hij nooit meer mag voetballen.
De supporters van GWVV zijn zoals je aangeeft
trouw aan GWVV wat wil jij hun meegeven?
Clubliefde gaat natuurlijk veel verder dan alleen
de wedstrijden volgen, ik zie bij GWVV veel
supporters die zich op vele manieren
belangeloos inzetten voor de club, zonder die
mensen geen club, daar kan ik dus alleen maar
mijn waardering over uitspreken.
Zelf heb je je ook aangemeldt als 'oproepkracht'
bij GWVV en heb je zelfs een aantal wedstrijden
kunnen spelen in het 2e elftal. Hoe is je dat
vergaan?
Vooropgesteld het zelf voetballen is natuurlijk het
leukste om te doen. Minder zijn dan de
maandagmorgens waarin je weer merkt hoeveel
spieren je bij het voetballen gebruikt. Het 2e heeft
een leuk team een mix van jong en oud en een
trainer/coach peter ,die een goed overwicht heeft
en een sterke persoonlijkheid is.
GWVV heeft al een aantal trainer/coaches van
verschillend kaliber gehad in hun bijna 40 jarig
bestaan. We weten dat het moeilijk is, maar hoe
zou jij je omschrijven als coach/trainer, een
beetje zelfkennis is ook niet verkeerd toch.
Als je dat al over jezelf kunt zeggen, ik denk dat
ik een gedreven en enthousiaste vakman/
liefhebber ben, die oog heeft voor het totale
verenigingsgebeuren.
Het kader rondom GWVV 1 is met Freek, Paul en
Dennis goed bezet. Hoe was/is de samenwerking
met deze heren en dan vooral de rol die Freek
hierin inneemt?
De samenwerking is goed ,alhoewel het altijd
beter kan, je moet elkaar daarin scherp houden
en corrigeren.

Boogbal
Boogbal nr.
nr. 74

Ruud samen met ons allen bekend Ruud
Tempels oud GWVV’er, Stokkum trainer en
buurman van Ruud tijdens het “noaproatuurtje”
Als je me vraagt over de rol van Freek, moet ik
zeggen dat ik wel bevoorrecht ben met Freek als
trainingsmaatje. Dat uit zich op vele manieren in
onze samenwerking, frappant is bijvoorbeeld dat
we nooit veel tijd nodig hebben om de selectie en
het basisteam op papier te krijgen voor zondag,s,
dat wil niet zeggen dat we geen discussie
hebben ,zeker wel maar dat gaat dan meer over
invulling van taken als over posities in het veld.
In de vraagstelling mis ik de naam van Arno ,een
man van de club met oog voor het detail, die in
het smeden van een team heel belangrijk is voor
deze groep, een toffe gozer
Een aantal meerkeuzevragen:
GWVV of Stokkum?
GWVV
Ajax, Twente of PSV?
Ajax
Vakantie of voetbal?
Voetbalvakantie
Op èèn van bovenstaande keuzes geven we je
de gelegenheid om terug te komen.
GWVV, omdat ik er als trainer prettig gewerkt heb
en er veel nieuwe kennissen bij heb gekregen.
Ajax, om de voetbalfilosofie die men hanteert, en
om de rijke historie van de club.
Wat is in jou ogen de meest 'ideale' opstelling bij
GWVV 1 of waag je je hier niet aan?
Het spelen in een 4-3-3 opstelling, (of bedoel je
dat niet) !!!!!!!!!!!
Na het verlies van afgelopen zondag is het
seizoen zo goed als voorbij waarbij de
doelstelling handhaving in de 5e klasse een feit is
of heb je nog wat in petto?

pagina
pagina 66
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De doelstelling van het seizoen was eindigen bij
de eerste 5, dat hebben we niet gehaald en daar
liggen verschillende oorzaken aan ter grondslag.
De laatste drie wedstrijden wil ik absoluut
winnen ,zodat ik straks prettig de poort uit kan
wandelen, een subdoel is voor mij dat ik mischien
in die wedstrijddelen met enkele spelers wil gaan
schuiven want ik denk dat sommige spelers mij
nog wel eens kunnen verassen.
De vorige keer toen we je vroegen om een wens
op voetbalgebied gaf je aan graag een keer op
trainingskamp te gaan of een wedstrijd bezoeken
in de Premier Legeau met de jongens, helaas is
dat er (nog) niet van gekomen of heb je nog
andere wensen?
Eind Mei beleggen we het trainingskamp in
Zandvoort, een andere wens is dat het met
GWVV goed blijft gaan en dat de groep op
termijn nog een stap zou kunnen maken, maar
goed er zijn daarbij veel factoren die een rol
spelen.

GWVV 4 sluipt naar
koppositie in 7e klasse.

N

a ’n daverende overwinning op
Wolfersveen, heeft GWVV 4 plots weer zicht
op de koplopers, in de vermaarde Klasse 7
van het District Oost van de KNVB. NVC en
Silvolde, beide rivalen/koplopers speelden
namelijk gelijk, en dit bood GWVV de
mogelijkheid weer aan te sluiten. Het dient wel
gezegd te worden dat er nog een loodzwaar slot
rest en of het programma niet te veel van hun
lichaam vergt, is nog maar de vraag? Maar toch
ze doen 6 weken voor het einde weer mee.
GWVV 4 dat momenteel met veel
oproepkrachten speelt o.a. door ‘n langdurige en
vervelende blessure van Gert, ’n verplichte rust
van twee weken die Andres moest inbouwen, het
nog steeds moeten missen van Marcel uit
Doerkum (niet Koos) die de carnavalswagen nog
aan het afbouwen is, en Wies die nog steeds op
de wachtlijst staat om geholpen te worden aan
ook een langslepende blessure aan diens enkel.
Daarnaast hadden nog enkele mannen andere
verplichtingen en U ziet zo maar een heel ander
elftal op zondagmorgen. Sommigen spraken
elkaar zelfs aan met U. (Wilt U de bal breed
leggen?)Na de slotraining op donderdag van
Frans, was er die zondagmorgen de koffie van
Paul (klasse dat hij daar toch maar iedere
zondag staat)Na de koffie trok de leiding zich
snel terug om op ’n volledig nieuw tactisch
concept te broeden. Dit kwam niet uit hun neiging
tot broeden gezien het begin van het voorjaar,
maar was dus nood gedwongen, zoals hierboven
aangegeven. De leiding (of is het nu lijding)zag er
trouwens perfekt uit in hun nieuwe outfit te weten:
nieuwe jeans broeken en een nieuwe T shirt met
daarover heen een geel zwarte blousse, geregeld
via de clubsponsoren. Klasse, zoals ze eruit
zagen. Dit weerhield hen ook niet om deze
nieuwe style uitvoerig te showen aan de vier
aanwezige vrouwen (3 van Varsselder en 1 van
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We stellen je nu in de gelegenheid om terug te
komen op een van bovenstaande vragen of als je
denkt waarom hebben ze dit of dat niet gevraagd
dan mag je die vraag nu aan jezelf stellen.
Middels deze Boogbal ,wil ik een ieder bedanken
voor drie mooie en leerzame jaren die ik bij deze
club mee heb mogen maken. (en dat kopje koffie
van Paul ga ik natuurlijk ook missen.)
Ruud, we bedanken je voor al die prachtige
seizoenen dat je de hoofdcoach was bij GWVV.
Zo zie je dat verdriet en geluk heel dicht bij elkaar
kunnen liggen, het ene seizoen balen van het net
missen van promotie, het andere seizoen
overtuigend kampioen. Als hoofdcoach van
GWVV ga je de boeken in als een prettig en
kundig trainer/coach,
Ruud bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek. Volgend seizoen heel veel plezier en
succes bij Loil. En natuurlijk voor de laatste drie
wedstrijden toi,toi, toi.
Wolversveen, waarvan zich er al twee hadden
verscholen in de dugout) Terug naar het
magische (van Magath ?)tactisch concept. Dit
hield in dat G.W.V.V.’s spits en clubtopscorer
Ferdy van de Pavert als laatste man stond
opgesteld, met voor zich Arthur Bonenkamp, ook
in zijn beste dagen een bekende schutter van
GWVV 1. Deze tactische manouvre, bracht met
name het altijd sterk spelende centrum van vv.
Wolfersveen(heeft Wolfersveen wel een
centrum?)volledig van de wijs. Hun voorstopper
en laatste man togen direct na aanvang meteen
naar voren,op zoek naar Ferdy en Arthur.
Hiermee kwam er erg veel ruimte in hun
centrumverdediging voor onze voorwaartsen
Han, Frank en Walter. Voor onze overdedigers te
weten Tonnie, Harm en de tweede helft Theo,
was het belangrijk, de op links altijd sterk
spelende “butje” (waarschijnlijk genoemd naar
Bud Brocken, gezien zijn traptechniek) en op
rechts “trekkie” (hij had wel verkering, bevestigde
hij mij nog tijdens de wedstrijd)volledig uit de
wedstrijd te spelen. Of trekkie er nog een butje in
had, zal al tijd wel onbeantwoordt blijven. Als slot
op deur was daar dan altijd nog goalie Marcel,
die als vanouds meevoetbalde en ook al twee
weken de nul had gehouden. Het middenveld
met Marc, Theo en Rien, en de tweede helft met
ondergetekende, hield de druk er zo op, dat
Wolversveen nauwelijks aan aanvallen toe
kwam. De einduitslag van 9-0 was misschien nog
aan de magere kant gezien de kansen al moet
gezegd worden dat hun keeper, zeker de eerste
helft richting kerk spelende, ’n sterk geloof in
eigen kunnen had, en gedurende zijn gehele
optreden, wel zijn streken had verloren, maar niet
zijn haren. In de kantine nadien, genietend van
een potje bier vanwege de verjaardag van Marc,
ging het al snel over het zinderende slot van de
competitie. Misschien dat ze met oproepers als
Rene, Arthur en Marc en hun eigen
basiskrachten nog een gooi doen? Wie weet,
succes.
Met vriendelijke sportgroet Jules
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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
BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘10-’11
Ook dit seizoen is er wederom
een ballen sponsoring
gehouden.
Voor de volgende thuiswedstrijden 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
27-2-2011 wedstrijd tegen KSV
Berendhaus groep
20-3-2011 wedstrijd tegen Marienveld
Welkoop Gendringen
10-3-2011 wedstrijd tegen Stokkum
Duobouw

Wij bedanken alle balsponsoren

Boogbal nr. 7
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Hebt u ook interesse om een bal
te sponsoren in het seizoen
2010-2011 neem dan contact op
met de sponsorcommissie:
Freek van Arragon, Arno Geurts,
Erik Ketelaar, Nico Immink
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G.W.V.V. Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de maand mei

2
3
7
10
10
12
16
16
16
18
18

Marcel van de Pavert
Menno Siemes
Huub Wanders
Johnny Moreno-Ruiz
Wies Kummeling
Ben Hendriksen
Koen Soontiëns
Bernard Terhorst
Joël Robben
Tim Heutinck
Maud Rots

Boogbal nr. 7

19
21
24
25
26
29
29
30
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Freek van Arragon
Gert Ketelaar
Chiel Terhorst
Juul Rabelink
Willy Fischer
Frans van Hardeveld
Bart Rots
Marcus Schwartz

BOOGBAL SEIZOEN 2010 - 2011

GWVV superelf
2010/2011
sponsored by

D

e competitie nadert langzaam het einde, maar
voordat het zover is gaan we weer twee
maandprijzen verdelen in de superelf.
De afgelopen weken is er weer volop gescoord en dat
komt de superelf competitie ten goede. De vier
seniorenteams doen hun best om niet alleen hun
wedstrijden voor de superelf te winnen maar zoals
gezegd ook veel te scoren.
In het weekend na het uitkomen van de vorige boogbal
op zondag 27 maart werd er nog niet zo gek veel
gescoord. Het eerste elftal speelde met 2-2 gelijk tegen
SVGG 1. De doelpunten kwamen op naam van
Sebastiaan Flipse en Chiel Le Comte.
Het tweede elftal had een complete offday en kwam van
een ‘Kolde Kermis’ thuis en verloor verdient met 0-3 van
WVC4. Maar zoals ook in het verleden is bewezen
presteert het derde altijd goed wanneer ze de avond
daarvoor zijn ‘doorgezakt’. Ze wonnen verrassend met
2-1 van SDOUC 7 met doelpunten van Edo Beskers en
Jorick Messing. Het vierde elftal is dit seizoen goed op
dreef en won met 1-0 van Gendringen 6 dankzij
matchwinner Ferdie v/d Pavert. Ze staan in de top 3,
dus dat belooft misschien nog wat aan het eind van het
seizoen. Er waren in dat weekend 5 superelfteams die
15 punten bij elkaar wisten te scoren.
De volgende wedstrijden waren op zondag 3 april. Voor
het gemak vermelden we alleen de doelpuntenmakers
op die dag, dat waren Danny van Wessel en Tom
Wanders bij het tweede elftal en Marc Arnold en Frank
v/d Schuur bij het vierde elftal. Tevens werd ook Paul
Geelen ‘gehuurd’ van het tweede zodat hij de kans
kreeg om 2x te scoren voor het vierde. Mocht het vierde
elftal kampioen worden zorgt dat natuurlijk voor extra
inkomsten voor het beloften elftal. Het eerste en derde
elftal kwamen in dat weekend niet tot scoren.
Er was maar 1 team in de superelf die 15 punten bij
elkaar scoorde, dat was het team
van Roos Lucassen.
Zij steeg daardoor van de 64e naar de 55e plaats.
In het weekend van 10 april werd er vooral door het
tweede elftal flink gescoord, 6 goals, waarvan de helft
door goalgetter Kees v/d Pavert, 2 van Chiel Le Comte
en 1 door Martin Bolk. Bij het tweede scoorden Tom
Wanders en Sjal v/d Pavert en bij het vierde scoorden
René Hakvoort en Walter Hendrixen. Het derde elftal
zorgde in de superelf alleen maar voor strafpunten,
want ze verloren met 8-0 van St. Okkum 3.
Drie superelfteams scoorden hierdoor de meeste
punten (31), dat waren Ton Scholten, Stijn Marcus en
Marcel v/d Pavert. Zij staan inmiddels alle drie in de top
10 van het klassement!
In de laatste speelronde van deze boogbal op 17 april jl.
werd er wederom veel gescoord. Dit keer was het vierde
elftal trefzeker, het leek meer op die trainingspartijtje
zoals die wedstrijd van PSV tegen Feyenoord van voor
de winterstop. Alleen geen 10 maar 9 doelpunten. Theo
Heutinck en Arthur Bonenkamp scoorden allebei 3
doelpunten, waarbij Arthur niet meetelt voor de superelf
omdat hij niet is opgenomen in de superelf-spelerslijst.
Als hij zo blijft scoren dan is het een kwestie van tijd dat
we hem volgend seizoen kunnen inschrijven voor de
superelf spelerslijst. Een handtekening is zo geregeld
onder het genot van een paar ‘Walters’ bier! De overige
coord door Marc Arnold 2x en Han v/d Pavert. De
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(stand t/m 17 april)

1
2
3
4
5
6
7

Marcel v/d Pavert
Martijn Klompenhouwer
Danny van Wessel
Kees v/d Pavert
Jeroen & Bianca Aalders
Stijn Marcus
Ton Scholten

Superboys
FC Middenmoot
DiiViiWii
The Kellers
De laatste linie
FC Super 11
Swinging spaghetti's

169
168
165
163
160
159
154

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Eugène Lucassen
Marco Jansen
Carlo Cornielje
Sjoerd Immink
Sebastiaan Flipse
Martin Bolk
Ted v/d Pavert
Theo van Wessel
Lucia Heutinck
Jelle Boland
Jasper Engelen
Chiel le Comte
Chiel Terhorst
Nico Immink
Robin Klompenhouwer
Jorick Messink
Maik te Kaat
Ferdie v/d Pavert
Dennis Lohschelder
Stan v/d Pavert
Arnold Versleijen
Wim Klompenhouwer
Dirk Jansen
Ineke Klompenhouwer
Koen Nieuwenhuis
Nick Pruijn
Lars Molenaar
Roel Jansen
Luca & Kristel Jansen
Wessel Immink
Sven te Kaat
Marijke van Wessel
Rien Klompenhouwer
Noa Roes
Erik Ketelaar
Theo Heutinck
Andrès Moreno
Dylano Aalders
Evi Roes
Bart Rots
Jacco te Kaat
Bennie Bruins

FC EL
FC LuKriMa
Wally team
FC Driet
Miracle kappers
FC Union Berlin
oh oh United
Opa Theo
Het geknipte team
Snelle Jelle
FC oh oh Jappie jo
FC Snelheid
De Vedette's
De elf van GWVV
SV Bal lek
De Billy Boys+6
BTZ
T.K.S.
De Loodjes
FC Stanislas
Welkoop
De Langenhof
Dé Supertwaalf
De Venz
Multi Culti
FC Babilonia
De Effies Boys
FC Gut und Lecker
FC Yuri Rose
FC Kale Shi-tzu
FC Siofok 10
Trotse oma
V.A.W.
FC Meiden Club
Die Mannschaft
The Champ
La Rosa
De nieuwkomer
De SDOUC Girls
FC Knalpoepers
Tekati
Bruunskes soccer team

153
152
149
148
146
145
145
142
141
140
138
136
136
136
136
135
134
132
131
131
130
130
128
127
126
126
125
124
123
120
117
116
116
115
114
114
112
112
112
111
111
108

50

Douwe Flipse

FC Cavia

104

51

Peter Roes

FC Langs de lijn

104

52

Tim Jansen

FC Közanspor

104

53

Koen Molenaar

SDO Superboys

101

54

Thymo Scholten

Rieze Thymo

100

55

Maik Jansen

Crazy Piano's

99

56

Markus Schwartz

PSV Eindhoven

98

57

Els Versleijen

The Loverboys

96

58

Paul Straub

Zorgers

88

59

Emiel Kolks

GWVV Toppers

87

60

Paul Schut

Schup 'm d'r in

87

61

Roos Lucassen

Roosje

85

62

Maud Rots

FC Girlzzz

82

63

Petra Moreno

Zuupelftal

80

64

Bennie Mulder

The Godfather

75

65

Nico Marcus

FC Canon

72

66

Frank v/d Schuur

3 reutjes en 5 teefjes

70

67

Cas Aalders

The Cas-Boys

59

68

Marie José Cornielje

FC Kwiebus

53

69

Edo Beskers

FC De Middenstip

49

70

Amber Lucassen

Amberina's

27

71
72

Jan Terhorst
Erkan Basturk

FC Bal op dak 7
Bal moet in goal

13
9
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doelpunten van de andere 3 elftallen werden gescoord door Kees v/d Pavert 2x, Jasper Engelen,
Werner Wellink, Danny van Wessel en Marco Menke.
Drie superelfteams scoorden op 17 april de meeste punten (33). Dat waren de teams van Koen
Nieuwenhuis, Stan v/d Pavert en Dennis Lohschelder.
Maar zoals geschreven in de vorige boogbal gaan de maandprijzen
dit keer naar diegene die in de
onderste regionen van de superelf staan en wel op de 60e en de 65e plaats. Dat zijn de teams van Paul
Schut en Nico Marcus.
Beiden gefeliciteerd!
In de laatste Boogbal gaan we uiteraard de hoofdprijs uitreiken met daarbij ook nog enkele
troostprijzen.
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,

Jos Ketelaar

‘Schup ‘m d’r in’ van Paul Schut;
Marcel v/d Pavert
Roel Jansen
Martin Bolk
Maik te Kaat
Dennis Boerboom
Theo Heutinck
Pascal Sloot
Jasper Engelen
Ferdie v/d Pavert Danny van Wessel

‘FC Canon’ van Nico Marcus;
Theo van Wessel / Jeroen Verbeek
Werner Wellink
Martin Bolk
Theo te Kaat
Marcus Schwartz Dennis Boerboom
Maik Jansen
Andrès Moreno
Jasper Engelen
Tom Wanders
Frank v/d Schuur

Programma GWVV
23-4-2011
23-4-2011
23-4-2011
23-4-2011
25-4-2011
25-4-2011
25-4-2011
1-5-2011
1-5-2011
1-5-2011
1-5-2011
7-5-2011
7-5-2011
7-5-2011
7-5-2011

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

7-5-2011
8-5-2011
8-5-2011
8-5-2011
8-5-2011
12-5-2011
14-5-2011
14-5-2011
14-5-2011
14-5-2011
14-5-2011
15-5-2011
15-5-2011
15-5-2011
21-5-2011
22-5-2011
22-5-2011
22-5-2011

15:15
10:00
10:00
10:00
14:30
19:30
9:00
9:30
10:30
11:00
14:30
9:30
10:00
10:00
8:30
9:30
10:00
10:00

Ruurlo D4
AZSV E5
GWVV F1
GWVV A1D
Halle 3
Wolfersveen 3
GWVV 1
SVGG 2
GWVV 3
GWVV 4
GWVV 1
SKVW D2G
GWVV E1
GWVV F1
Silvolde D2
WVC-SKVWWinterswijk A3
Terborg 3
GWVV 3
GWVV 4
Winterswijk 1
GWVV 3
Vosseveld F1
GWVV D2
WVC-Winterswijk E3
GWVV D1D
GWVV A1D
AD '69 5
GWVV 2
Terborg 5
VVG '25 F2
Ulftse Boys 3
GWVV 3
GWVV 4

GWVV D2
GWVV E1
Ajax B F1
Rekken A1
GWVV 3
GWVV 4
MEC 1
GWVV 2
VVG '25 5
VVG '25 4
Keijenburg. Boys 1
GWVV D2
Grol E3
KSV F2
GWVV D1D
GWVV A1D
GWVV 2
Den Dam 2
NVC 3
GWVV 1
Stokkum 3
GWVV F1
Varsseveld D4
GWVV E1
Vosseveld D1G
Silvolde A2D
GWVV 3
Grol 4
GWVV 4
GWVV F1
GWVV 2
Halle 3
Silvolde 6
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Schoonmaken reclameborden
mede mogelijk gemaakt door:

BOOGBAL SEIZOEN 2010 - 2011
Dat kump in de Boogbal

• Wij feliciteren:

- Bas van Ringelenstijn met z’n overgang
naar de Graafschap. Bas succes!

• De potgrondactie is een groot succes

gebleken, er waren zelfs spelers die alles uit
de kast haalden om nog meer geld in te
zamelen. Klasse!

• Zo waren er ten tijde van het afleveren zelfs

bestuursleden die in de tuin een gat aan het
graven waren waar de potgrond in gestort kon
worden. Deze bobo zou toch niet menen dat
er hier een Welkoop geldboompje zou gaan
groeien.

• Veel spelers zijn altijd benieuwd naar de

opstelling vooraf aan een voetbalwedstrijd.
Walter die om de anderste dag een
wandeltocht richting Doetinchem uitvoert om
daar ‘zaken’ te doen, hoeft niet te wachten tot
zondag. Hij vond nl. bij het passeren van de
Oude IJssel een papiertje met daarop de
opstelling. Tot z’n verbazing ziet hij dat hij in
de basis staat, sindsdien speelt Walter
steevast in de basis bij het vierde en scoort er
met de mooiste treffers lustig op los. Sommige
leiders stellen dan ook alles in het werk om
spelers te doen prikkelen en soms lukt dat ook
nog. Walter ga zo door!

• Op 1 april worden er nogal eens mensen in de
maling genomen. Onze redactrice Lucia had
die dag in de Debbeshoek gratis krullen in de
aanbieding. Geen echte krullen maar een
zakje ‘houtkrullen’. Zou Theo ‘s avonds ook
nog wat gekregen hebben?

• Andres meldt zich af bij de leider en meld het

volgende in de mail als hij ziet dat zijn naam
toch vermeld is in het kastje:
“Ik zag vanmorgen dat ik opgesteld ben voor
de wedstrijd. Dit is een misverstand, ik had me
afgelopen zondag namelijk al afgemeld. De
reden is een hamstring blessure.”
Vervolgens mailt de leider terug: “We hebben
je er op laten staan om de tegenstander angst
aan te jagen.” Even later meldt Andres: “Ik zal
m’n tas meenemen en ook warm gaan lopen
om nog meer ontzag bij de tegenstander in te
boezemen. Dit is ook een vorm van je
tegenstander op het verkeerde been zetten.

• Na de wedstrijd onder de douche zijn de

spelers gewikkeld in een discussie wat nu
eigenlijk een dood voorwerp is bij het voetbal.
Jules v.d. Pavert kijkt daar echter heel anders
tegenaan: “Now ak zo af en toe sommige
spelers ‘s margens vrog op het veld zie dan
bun ze volguns mien ook een dood voorwerp”
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COMPETITIE JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.
26-3-2011
26-3-2011
26-3-2011
26-3-2011
26-3-2011
27-3-2011
27-3-2011
27-3-2011
27-3-2011
2-4-2011
2-4-2011
2-4-2011
3-4-2011
3-4-2011
3-4-2011
3-4-2011
9-4-2011
9-4-2011
9-4-2011
9-4-2011
9-4-2011
10-4-2011
10-4-2011
10-4-2011
10-4-2011
16-4-2011
16-4-2011
16-4-2011
16-4-2011
16-4-2011
17-4-2011
17-4-2011
17-4-2011
17-4-2011

DZSV D2
Longa '30 F5
GWVV E1
Ulftse Boys D2
GWVV A1D
GWVV 3
GWVV 4
WVC 4
SVGG 1
Den Dam E1
GWVV F1

GWVV D2
GWVV F1
Varsseveld E2
GWVV D1D
KSV A1
SDOUC 7
Gendringen 6
GWVV 2
GWVV 1
GWVV E1
Gendringen F2
Grolse Boys
A1D
GWVV A1D
Zeddam 3
GWVV 3
GWVV 2
Zeddam 2
GWVV 4
Terborg 5
Keijenburg. Boys 1
GWVV 1
WVCWinterswijk F4
GWVV F1
GWVV D2
SDOUC D3
VIOD E6
GWVV E1
GWVV D1D
Ajax B D1
Haarlo SP A1
GWVV A1D
Stokkum 4
GWVV 4
GWVV 2
SDOUC 3
Stokkum 3
GWVV 3
GWVV 1
Stokkum 1
VVG '25 D3D
GWVV D2
DZSV F2
GWVV F1
GWVV E1
RKZVC E2
Den Dam D1
GWVV D1D
GWVV A1D
Reunie A2D
Zeddam 2
GWVV 2
GWVV 3
Zeddam 3
GWVV 4
Wolfersveen 3
MEC 1
GWVV 1

2
11
2
0
3
2
1
3
2
2
1

5
0
5
7
4
1
0
1
2
8
3

3
3
2
4
3

5
0
1
3
0

3
3
5
1
3
0
2
8
6
1
4
0
1
3
0
1
9
5

3
9
2
1
0
2
0
0
3
1
1
7
2
2
2
6
0
3

• Boogbalbezorger Jan Zweers is niet alleen

goed in het rondbrengen van Boogballen maar
kan een wedstrijd van 90 minuten terugbrengen naar een wedstrijdverslag in 1
minuut. Tijdens “het noaproatuurtje” nam Jan
de microfoon en beleefden we met z’n allen de
6-3 overwinning tegen Stokkum nog eens
opnieuw. Super Jan!
De laatste Boogbal van dit seizoen
komt uit op 23 juni.
Uiterste kopie inleverdatum 14 juni.
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Jeugdnieuws

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
Bennie Mulder
Peter Roes
Kristel Aalders
Ferenc Schepers
Isabel Frazer

tel. 632260
tel. 631625
tel. 632025
tel. 632727
tel. 640067
tel. 631810

Competitie
Met nog voor elk pupillen team ongeveer 3 wedstrijden te gaan loopt
het voorjaarsseizoen alweer bijna ten einde. De D1 blijft winnen en
staat ongeslagen bovenaan. De spannende wedstrijd tegen de nr. 2
eindigde in een gelijkspel. De D2 draait goed mee. Als er verloren
wordt, is het met grote cijfers. Toch staan ze momenteel op de vierde
plek. Bij de E1 gaat het ook goed, plaats net onder het midden.
Keeper Koen Roseboom mag een aantal wedstrijden niet meedoen
ivm een operatie. In zijn laatste wedstrijd heeft Koen laten zien dat hij
goed kan keepen! De F1 heeft het wel moeilijk in deze poule, helaas
een paar wedstrijden achter elkaar verloren en eentje gelijk gespeeld.
De kleuters trainen op de woensdagavonden om zich voor te bereiden
voor volgend seizoen. Ook zij zullen dan competitie gaan spelen,
hoogstwaarschijnlijk 5 tegen 5. Meerdere teams uit de regio nemen
hieraan deel. De wedstrijden zullen dan ook allemaal dicht in de buurt
zijn.
Aan het eind van dit seizoen, eind mei, zijn er voor alle pupillen
elftallen/zeventallen toernooien georganiseerd. Tzt volgt er meer
informatie over.
De Graafschap
Eind van dit seizoen moeten we afscheid nemen van Bas van
Ringelenstijn. Met ingang van het volgende seizoen gaat Bas keepen
bij de D van De Graafschap. Bas, we wensen jou heel veel succes en
voetbalplezier bij De Graafschap! We zullen je blijven volgen.
Jan Rieken toernooi
Dit jaar valt het jaarlijkse Jan Rieken Toernooi op zaterdag 18 juni.
Ook voor de jeugd van GWVV heeft de organisatie een sportieve
activiteit in petto. Dus zorg dat je er bij bent op 18 juni!
Teamindeling seizoen 2011/2012
In de volgende Boogbal en/of kastje zullen de teamindelingen bekend
worden gemaakt. We zijn nog bezig met een aantal verschuiving in de
teams wat pupillen betreft. Volgend seizoen zal er in ieder geval een
C1, D1, E1 en een 5 tegen 5 team (mini’s) komen.
Omdat de huidige kleuters volgend seizoen competitie gaan spelen is
er nagenoeg geen kleutergroep meer. Natuurlijk hopen we op
voldoende aanmeldingen zodat we door kunnen gaan met deze
groep. Vanaf 4 jaar zijn zowel jongens als meisjes welkom!
A-juniorennieuws
De afgelopen tijd (op dit moment is het 10 april) konden onze Ajunioren helaas geen punten aan de reeds behaalde 6 punten
toevoegen.
Dat betekende dus dat er wedstrijden werden verloren o.a. tegen
KSV , Grolse Boys en Haarlo.
Als je de stand bekijkt en ook de leeftijdsopbouw bij deze teams, dan
is dat ook wel enigszins te verklaren.
Toch werd er ook niet echt goed gespeeld. (men kan beter)
We houden de moed erin en verwachten toch nog wel enkele punten
in de resterende wedstrijden te pakken.
Trainen bij de senioren
Nadat in de voorjaarsvakantie op de donderdagavond geen A-junioren
aanwezig waren op de training van 3 en 4 , was dat op donderdag 7
april gelukkig wel het geval.
Er werd met maar liefst 23 man getraind (enkele A-junioren ontbraken
nog) door jong en oud en voor het afsluitende partijspel werd
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uitgeweken naar het (hele) hoofdveld.
Zo proberen we in de maanden april en mei en
natuurlijk met het afsluitende Jan Riekentournooi
de overgang van de jeugd naar de senioren in
“stappen” plaats te laten vinden.
Petje af
Enkele leden zien we de afgelopen tijd zowel op
de zaterdag bij de A als op de zondag bij één van
onze seniorenteams in actie.
Daarvoor petje af.
Zo help je de vereniging/leiding van de diverse
teams .
Een voorbeeld voor iedereen , die zich wel eens
erg gemakkelijk afmeld.
Het jeugdbestuur

O

Vacature!

m iedereen op zaterdagmorgen/middag
van koffie en/of thee of een ander drankje te
voorzien tijdens de thuiswedstrijden van
onze jeugd, zijn er vanzelfsprekend mensen
nodig die achter de bar in de kantine willen
staan. Helaas hebben we een tekort aan deze
vrijwilligers. Bij deze zoeken we dan ook ouders/
opa’s/oma’s die op zaterdagmorgen/middag een
aantal uurtjes in de kantine willen helpen. Hoe
meer vrijwilligers zich opgeven, des te minder
zaterdagen je ingepland hoeft te worden. Wil je
ook graag dat de kantine op zaterdag open blijft
tijdens de thuiswedstrijden, heb je nog tijd over
of heb je gewoon zin om iets voor de jeugd van
GWVV te doen, geef je dan op als vrijwilliger in
de kantine bij één van de leden van het
jeugdbestuur! We hopen op vele reacties!

A-junioren ; Kunnen ze
verder met hun
trainers / leiders ?

E
en “heftige” titel boven een stukje
geschreven door één van de eigen trainers.

Maar ja , pak je een oude Boogbal dan zie je bij
de stand van de A bij GWVV 6 behaalde punten
staan. Kijk je nu op de ranglijst dan zie je nog
steeds 6 punten staan. Dat is niet best.
Dus … dan gaat er iets niet goed.
Wat is er dan mis gegaan, wat gaat er dan mis ?
De technische leiding had in ieder geval enkele
spelers bv. Marlon en Menno in een eerder
stadium een langdurig contract aan moeten
bieden. Nou verdwijnen deze jongens in de
winterstop en krijgen we als GWVV geen enkele
stuiver voor deze jongens. Een misrekening, een
fout in het beleid. Weg opleidingsvergoeding ,
weg al het geïnvesteerd geld .
Maar dit is natuurlijk niet de enige oorzaak.
Als je ziet hoe er gevoetbald wordt tijdens de
training, dan zie je dat toch niet terug op de
zaterdag.
Dat heeft natuurlijk ook te maken met de
tegenstand, onze jongens van 14, 15 ,16 etc.
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Naar de
Graafschap

V
orig jaar heb ik een
stukje in de Boogbal

geschreven dat ik gescout was door de
Graafschap.
Daarom mocht ik naar de keepersschool in de
Veldhoek om misschien bij de Graafschap te
gaan keepen. Aan het einde van het seizoen
hoorde ik dat ik nog niet naar de Graafschap
ging maar ik mocht wel in de opleiding blijven. In
Varsselder ben ik toen bij de D1 gaan spelen. In
de grote goal, buitenspel enz. daar heb ik heel
veel van geleerd.
Dit jaar heb ik nog twee scoutingsdagen gehad,
de laatste was op 1 maart. Toen kreeg ik te
horen dat ik volgend seizoen bij de Graafschap
in de goal mag staan. Ik ga dan naar de D2 en
ga drie keer in de week na school en op de
zondag trainen. Ik heb dan niet meer zoveel tijd
om te spelen maar ik wil het wel heeeeeeeeeeel
graag.
Wat ik wel heeeeeeel
jammer vind is dat ik hier
bij Varsselder weg moet, ik
heb hier altijd met plezier in
de goal gestaan. Ik wens
mijn team veel succes in
het nieuwe seizoen.
Maar ik beloof dat ik naar
jullie kom kijken als ik vrij
ben. Misschien kunnen
jullie ook een keer bij mij
komen kijken.
Dan heb ik nog een vraag:
‘Wie wil er gaan keepen
WANT HET IS
HEEL ERG LEUK’.

GROETJES Bas van
Ringelenstijn
komen toch wat tekort tegen het fysiek van de
tegenstanders van vooral 17, 18 en 19.
Maar ze kunnen het vaak ook niet voetballend
oplossen. Daarnaast zijn ze, zoals bekend, een
klasse hoger ingedeeld t.a.v. de najaarscompetitie.
Gelukkig blijft de sfeer goed en komen er nog
wedstrijden aan, die mogelijk punten opleveren.
De trainers /leiders zijn ook steeds bezig om de
groep te stimuleren en om de juiste opstelling te
vinden om als team de zaak achter dicht te
houden, maar ook aanvallend wat te bieden.
Op maandag 11 april werd zelfs de training
verzorgd door Ted van de Pavert, zodat Tim en
ondergetekende zich eens goed konden beraden
over hun positie.
(Wanneer ik dit typ, hoor ik op de TV de
gesprekken over het ontslag van Louis van
Gaal..niet echt prettig …. Gebeurt dat ook met
ons?)
We wachten af ; maar jongens blijf zo doorgaan ,
laat het thuispubliek genieten en weet dat je het
volgend seizoen een andere (betere ????)
technische staf boven/naast je hebt staan.
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En tenslotte nog een paar , zeker niet
onbelangrijke opmerkingen;
►Elke week zetten zich verschillende A-junioren
in voor onze pupillen .
►We zagen onze keeper actief op de planken
bij Kom Es Kieken
►Dit team heeft de afgelopen tijd steeds gezorgd
voor een stukje in de Boogbal , Klasse en ook

Dorpsnieuws

DORPSKALENDER

voor mij een reden om ook een stukje te
schrijven … en de volgende keer weer verzorgd
door een aantal spelers.(Wie is er nog niet
geweest ?)
Veel voetbalplezier gewenst,
Ferdie van de Pavert

Varsselder - Veldhunten
kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

April:
27 Algemene Ledenvergadering VDVV
11 t/m 30.04.2011 : Donateursactie Fanfare
30 Koninginnedag
Mei:
7 mei oud papier ophalen 12 mei Algemene Ledenvergadering GWVV
Juni:
4 tm 7 juni Kermis
4 oud papier ophalen
8 t/m 11 juni Avondvierdaagse
18 Jan Riekentoernooi

Onderwerp:
Algemene
Ledenvergadering
stand van zaken gemeenschapshuis
Mede dorpsgenoten,
Langs deze weg willen wij u als bestuur van
Vereniging Dorpsbelangen Varsselder Veldhunten uitnodigen voor een
informatiebijeenkomst voor / met alle inwoners,
leden verenigingen van ons dorp.
Datum 27 april as.
Locatie: “De Tent”.
Aanvang: 20.15 uur.

gedaan kon worden met de filmfragmenten uit
de “ouwe doos” zoals deze te zien waren
tijdens “Music Together”. Wij zullen u er deze
avond meer over vertellen. Het zijn films
zonder geluid, maar de beelden zijn erg
herkenbaar en onthullend.
3. Bij “de toekomst”, zal er worden stilgestaan bij
de actuele stand van zaken van het
gemeenschapshuis.
Hopelijk zien we u allen op deze bijeenkomst.
Door uw aanwezigheid geeft u aan oog te
hebben voor de toekomst van uw dorp /
vereniging.
U wilt de toekomst toch niet missen???

De agenda voor deze avond zal bestaan uit een
drieluik.:
1. Tijdens “het heden”, zullen de
standaardagendapunten aan de orde komen,
zoals jaarverslagen, bestuurszaken VDVV e.d.
2. Een terugblik naar het verleden. Bij VDVV zijn
er vele verzoeken binnen gekomen of er iets

Met vriendelijke groet,
Namens alle betrokken partijen,
Bert Scheefhals, voorzitter Stichting
Gemeenschapshuis Varsselder -Veldhunten
Wim Klompenhouwer, voorzitter VDVV.

Jaarverslag VDVV 2010

O

ok in 2010 hebben we als Vereniging
Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten
(VDVV) weer aan een diverse agenda gewerkt.
We hebben weer een aantal concrete resultaten
behaald. Die resultaten bereiken we niet alleen
als bestuur VDVV, maar samen met jullie: de
verenigingen en de mensen uit het dorp. VDVV
probeert daarmee haar rol als intermediaire
organisatie positief te vervullen met als doel om
de leefbaarheid en saamhorigheid van
Varsselder-Veldhunten te vergroten.
Wat hebben we in 2010 allemaal gedaan? De
volgende opsomming geeft daarvan een
overzicht:
Boogbal nr. 7
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•

Dorpswebsite Varsselder-Veldhunten. In
2009 heeft VDVV het initiatief genomen om de
dorpswebsite te ontwikkelen en te lanceren.
Vorig jaar hebben we veel energie gestopt in het
financiële en inhoudelijk beheer van de site. Wij
zijn tevreden met de functie die de site vervuld:
een digitaal medium waarop alle verenigingen en
inwoners uit ons dorp hun nieuws publiceren en
met elkaar delen. Ook leidt de gezamenlijke site
tot een kostenbesparing voor de individuele
verenigingen, die daardoor geen eigen website
meer hoeven te bouwen en te onderhouden. Ook
heeft de VDVV sponsoren geworven voor de
dorpswebsite, wat financieel voordeel oplevert
voor alle gebruikers. Door aanvullende PR over
de dorpswebsite naar onder meer Optimaal FM
en de gemeente neemt het gebruik nog steeds
verder toe.
• Gemeenschapshuis. In 2010 zijn verdere
stappen gezet voor de structuur en financiële
basis voor het gemeenschapshuis:
ο de Stichting Gemeenschapshuis VarsselderVeldhunten heeft structuur gekregen. Het bestuur
en de werkgroepen zijn gevormd. De exploitatie
en beheersvorm hebben in grote lijnen vorm
gekregen. Vanaf begin 2011 vertegenwoordigt
Like Immink de bestuursfunctie vanuit VDVV bij
het Stichtingsbestuur. Zij neemt de rol over van
Wim Klompenhouwer;
ο voor- en namens het Stichtingsbestuur heeft
de VDVV in 2010 veel tijd en energie gestopt in
het verwerven van fondsen, zoals de bijdrage
door de provincie Gelderland. Dit draagt bij aan
de financiële haalbaarheid van het gemeenschapshuis en het beperken van de exploitatiekosten. Leuk om te vermelden is dat dit bij het
Oranjefonds heeft geleid tot een voorbeeldfunctie
en een presentatie over “samenwerking van
onderaf” (= uit het dorp zelf).
ο AED. Er is een AED aangeschaft. Deze is
vervolgens overgedragen aan de Stichting
Gemeenschapshuis.
ο Verkeer en veiligheid. Er is veelvuldig overleg
gevoerd tussen VDVV en gemeente Oude
IJsselstreek over verkeersaspecten. Zowel over
(her)inrichting, leefbaarheid/geluidsoverlast en
verkeersveiligheid. Concrete voorbeelden hiervan
zijn: verzoek stil asfalt voor reconstructie
Berghseweg en voor aanpassing “kruising Van
de Pavert”, verkeersgevolgen van de ontsluiting
Biezenakker, herinrichting Hoofdstraat en het
leveren van input bij het gemeentelijk verkeers en vervoersplan,
ο Woningbouw. In 2009 voerde de VDVV een
enquête uit naar woningbehoefte ten behoeve
van bouwontwikkelingen op het zogenaamde “3e
veld GWVV” en het plan “Van de Pavert”. In 2010
volgde een actualisatie op de uitkomsten van de
in 2009 uitgevoerde enquête. Dit met als doel om
politiek druk te kunnen blijven uitoefenen op
betaalbare woningbouwmogelijkheden binnen
ons dorp.
380 kV-route. De VDVV volgde (via en met de
gemeente Oude IJsselstreek en de Vereniging
Kleine Kernen) de ontwikkelingen rondom het
380 kV-tracé van Doetinchem naar Wesel
(Duitsland). Eind 2009 was de startnotitie ter visie
gelegd, waarin voor minimaal 1 tracé geldt dat er
consequenties zijn voor ons dorp. Inmiddels is
het voorkeurstracé bepaald en lijken er geen
gevolgen te zijn voor Varsselder-Veldhunten.
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Nadere informatie over het voorkeurstracé (tracé
5 via Silvolde en Dinxperlo) is te vinden op www.
doetinchem-wesel380kv.nl
Overige activiteiten uit 2010:
• in de Boogbal, onder het hoofd “Dorpsnieuws
Varsselder-Veldhunten” heeft u regelmatig het
een en ander kunnen lezen over actuele
ontwikkelingen in ons dorp;
• intermediaire rol VDVV. vanuit de rol als
belangenvertegenwoordiger wordt de VDVV ook
veelvuldig door de gemeente benaderd om mee
te denken en te doen aan beleidsontwikkeling.
Daarnaast participeren we in de bijeenkomsten
van de plattelandsraad, voeren we het
convenantoverleg met het college van B&W en
gebruiken we het ambtelijk- en bestuurlijk
netwerk om onze gezamenlijke doelen te
realiseren;
• Duurzame energie. VDVV is initiatiefnemer
voor onderzoek naar duurzame energiemogelijkheden in ons dorp. E.e.a. in samenwerking
met de Koninklijke Heidemaatschappij (KNHM);
• uitreiken introductieboekje aan nieuwe
inwoners Varsselder-Veldhunten. In 2010 zijn er
door VDVV introductieboekjes overhandigd aan
nieuwe inwoners in ons dorp. Hiermee leren ze
de historie van het dorp kennen, de gebruiken in
de Achterhoek, de verenigingen, etc. Hebt u een
nieuwe buur? Meldt het bij VDVV en wij zorgen
dat zij ook zo’n introductieboekje ontvangen.
Natuurlijk kunt u het introductieboekje ook zelf
bezorgen.
• beamer. VDVV heeft de aanschaf van een
beamer en bijbehorend scherm geregeld.
Verenigingen kunnen de beamer en het scherm
huren voor 15 € per dag. Reserveren bij Wim
Klompenhouwer;
het aantal leden van de VDVV is in 2010 iets
afgenomen. Door natuurlijk verloop (verhuizing
en overlijden) is het ledental VDVV 200
betalende leden (was 220).
Op 1 juni 2010 hadden we een geslaagde- en
druk bezochte jaarvergadering VDVV. Zowel
vanuit ons dorp alsook vanuit de gemeente Oude
IJsselstreek (ambtelijk en bestuurlijk door
wethouders Rijnsaardt en Haverdil). De
combinatie van enerzijds verantwoording en
vooruitblik door bestuur VDVV met anderzijds de
actuele ontwikkelingen binnen het dorp
(gemeenschapshuis, woningbouw, etc.) blijkt een
formule die aanslaat voor de jaarvergadering en
die we ook in 2011 zullen hanteren. Op 27 april
bent u weer van harte welkom (20.15 uur) !!!
Als bestuur van VDVV kijken wij terug naar 2010
als een jaar waarin we door gemeenschapszin
concrete resultaten hebben behaald. De blik van
het dorp is gericht op de toekomst en het imago
van ons dorp Varsselder-Veldhunten is positief:
we staan goed op “de kaart”.
Wij blijven echter afhankelijk van u als onze
achterban. Wij hopen dan ook dat u zich in 2011
laat horen en weer mee doet om de leefbaarheid
van Varsselder-Veldhunten verder te vergroten!
Namens bestuur VDVV,
David van Hasselt, secretaris.
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Verhaaltje
Van
Veldhunten
K ees gaat kezen……Wij hebben twee
konijnen een vrouwtje “Lotje” en een

mannetje “Kees”. Tegenover ons woont boer
Anton en hij heeft drie dochters en binnen zijn
konijnen verzameling, of hoe dat ook heten mag,
is het mannelijke geslacht ook ondervertegenwoordigd. Op een dag komt Anton “an de droad”
want hier worden altijd de belangrijke zaken
uitgewisseld. Die konijnen van jullie zijn dat
mannetjes? Dat wist ik op dat moment nog niet,
dus mijn reactie was dan moet je zelf maar even
kijken. Zo gezegd,zo gedaan en vanaf dat
moment wisten wij, ondanks dat hij al wel die
naam had, dat Kees een mannetje is. Toen ik
vroeg waarom hij dat weten wilde was zijn
reactie: Kan ik hem een keertje lenen want ik
heb wel een mannetje maar die is zo groot en
dat kan ik die vrouwtjes niet aandoen.
Een paar weken later gaat Kees in een teiltje ,
onder de arm van Anton, door de wei , het
nageslacht van Antons konijnen garanderen.
Of dit gelukt is weet ik op het moment van
schrijven nog niet. Maar ik vind dit wel een mooie
manier van Noaberplicht. Dit gebeurt in
Veldhunten alleen bij konijnen. Althans zover ik
weet………….
John

Ontspanningsmiddag 23-3-2011

W
oensdagmiddag 23
maart was er weer een

gezellige middag voor de
mensen uit Varsselder/
Afd. Varsselder
Veldhunten van de
Zonnebloem.
Ongeveer 25 gasten kwamen rond 2 uur de
voetbalkantine binnen en werden begroet door
de vrijwilligsters. Na een kop koffie met zelf
gebakken cake en kruidkoek kregen we een
optreden van de dames Kaayk en Wieskamp uit
Etten. Zij kwamen binnen in een trein met het
gezellige lied als die lup. Daarna las Anny een
gedicht voor dat ging over die goede oude schort.
Intussen kleedden de dames zich om als een
paar bejaarde dametjes en zongen het lied hoe
geet het met ow? De stemming zat er goed in
want de dames brachten
het op een hele overtuigende manier en
betrokken de mensen er
bij.
Tussen hun stukjes
vermaakten de
vrijwilligsters het publiek
met gedichtjes en er moest
zelfs nog verkleed een
verhaal worden uitgebeeld
(ook door enkele gasten)
Kortom een hele gezellige
Boogbal nr. 7

Nog even iets recht zetten……

K

romme Lindert is niet meer, in de laatste
scene van ons toneelspel was te zien dat hij
nog maar een uitweg zag en dat was ….Dan
maar de wetering in.
Op deze manier kwam een eind aan een jaar
oefenen en bezig zijn met een bijzonder
toneelspel. Een toneelstuk waarin iedereen zijn
kwaliteiten kon laten zien. Of het nu Henk was
die samen met andere (want ik ga niet alle
namen noemen) tot een hoog staaltje van decor
maakte. Robert die met het juiste licht de juiste
snaar wist te raken. Tine die ons samen met
Richard tot de juiste acteerprestaties wist te
brengen. Daarnaast kan ik melden dat wij verder
gaan met een goeie regisseur, een vrouwelijke
regisseur uit een klein plaatsje uit het oosten van
ons land. En natuurlijk alle spelers die met een
grote of kleinere rol dit tot een prachtig indrukwekkend en bijzonder stuk wisten te brengen. De
Dorpssite kun je onder Kom es Kieken naar de
foto’s kijken die tijdens de uitvoeringen gemaakt
zijn.
Nu vergeet ik bijna wat ik wilde rechtzetten….
Wendy, bedankt voor het bedanken van
iedereen…….en Tine fijn dat je onze regisseur
blijft/ wordt (doorhalen wat niet van toepassing
is).
John Fischer
middag, waar iedereen het nu nog over heeft. Na
wat drankjes met knabbels ging iedereen weer
vrolijk en met goede zin naar huis.
Wilt U alle foto’s van die middag zien? Ga dan
naar www.varsselderveldhunten.nl via VDVVoverige verenigingen-de zonnebloem, en daar
kunt U ze zien en
uitprinten. Wilt U
ook een middag
meemaken en hoort
U bij de doelgroep,
dan kunt U zich bij
èèn van de vrijwilligsters melden, dan
nemen wij contact
met U op.
Dianne Bujak.
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Zondag 15 Mei Open dag

"Partycentrum Scholtenhof"

12:00-17:00 uur

Weet je nog van
toen?

O

ns dorp heeft in de loop der jaren,
naast de culturele verenigingen, ook een
aantal sportverenigingen of evenementen
gekend of nog kent. Mensen die zich in hun
vrije tijd vermaakten met een vorm van sport,
hetzij individueel of in groepsverband. Eèn van
deze evenementen was de Boogbalmarathon. In
1973 kwam vanuit de redactie van de Boogbal
het plan, om een veldloop te houden voor leden
en donateurs van G.W.V.V. Deze redactie
bestond toen uit: Th van Niersen, A. Versleijen,
Fr. Van de Pavert en Th. Scholten. Na veel
overleg werd de eerste veldloop gehouden op het
terrein van camping Slootermeer. Theo Scholten
won deze wedstrijd en mocht de Boogbaltrofee,
een wisselbeker, in ontvangst nemen. De eerste
jaren werd de Boogbalmarathon gehouden zo
rond de Kerstdagen, omdat er dan weinig
activiteiten waren in het dorp. Het 2e jaar werd
het meer een stratenloop in de kom van
Varsselder en nog gedeeltelijk over het oude
voetbalveld. Jan Roes werd de grote winnaar, en
medeloper Frans Mulder jr. zou het als volgt
omschrijven. Het winnen van de bokaal stond
voor Jan centraal, hij stond die dag om 6 uur op.
Vervolgens in lichte draf naar de slager in Ulft,
die 3 pond marathon metworst al klaar had
liggen. Jan liep het water al uit de mond, en wist
dat hij zijn concurrenten finaal in de vernieling
zou lopen. Thuis gekomen mikte Jan de metworst
in de pan, sneed het gitzwarte brood uit China,
een kop koffie, enkele tomaten en een stuk
appeltaart was het ontbijt van de kampioen. Fris
als een hoentje stond Jan wat later aan de start,
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en won met groot
vertrouwen. Vanaf 1975 werd
de marathon verzet naar
Hemelvaartsdag met de
nodige veranderingen zoals
leeftijd in groepen, afstanden
en prestatie of recreatieloop.
De aansluitende feestavond
werd mede georganiseerd
door G.W.V.V. en vond
plaats in de toenmalige
lokatie van Lukassen. De
Boogbalmarathon groeide en
in de kom van het dorp
werden de wegen afgezet
voor al het verkeer. De start
en finish was steeds naast
Het startschot van Theo van Niersen
cafè Mulder en de sportzaal
klinkt voor weer een Boogbalmarathon.
diende als kleedlocatie.
Atleten uit de gehele regio
kwamen de afstand van de 9 km beheersen als een echte prestatieloop. Op de recreatieloop waren
verschillende afstanden, ook voor de jeugd en bij de dames was Alie Schut enkele keren winnares. Rob
van de Pavert was verschillende jaren de commentator van dit dorpsspektakel en door de
aangebrachte geluidsinstallatie over het gehele parcours te beluisteren. In 1977 werd het 1e lustrum
gevierd met een afsluitende feestavond in het gloednieuwe dorpshuis “De Tent”, dat net ervoor was
geopend.
Ook vond er op deze avond, en in de vervolgjaren, een Boogbalverloting plaats met zeer ludieke prijzen
zoals een tv toestel en een levend varken. Tevens luisterden een aantal plaatsgenoten, die in Eldorado
en Les Cigales speelden, de feestavonden muzikaal op, en dat zorgde voor een geweldige stemming.
Door teruglopende deelname werd de Boogbalmarathon in 1982 voor de laatste keer gehouden. Als
alternatief kwam er een Boogbal toertocht voor fietsers. Dit werd verzorgd door Th. Van Niersen, A.
Versleijen en H. Wezenberg. Er kon gefietst worden over 35 en 75 km en deze eerste tocht trok 275
deelnemers. Hiermee bleef Hemelvaartsdag voorzien van een sportgebeuren in het dorp, en konden de
lopers zich nog uitleven in het aloude dauwtrappen.
Een ander sportevenement in ons dorp is de jaarlijkse wandeldag die wordt gehouden op de 3e zondag
in maart. Dit initiatief werd in eerste instantie genomen door Daan en Mireille Kroesen, die in 1996 de
wandelsportvereniging “’t Lup zoas ’t lup”oprichtte. De volgende stap van de leden van de groep was,
om zelf een wandeldag te organiseren. Zo werd dan op zondag 21 maart 1999 de eerste wandeldag
Hen en Weerum (heen en terug) op poten gezet. Dit was voor Daan en Mireille en hun volgers even
wat anders om zelf een draaiboek te maken ipv zelf ontspannen te lopen. Er werd gezorgd voor mooie
routes, pauzeplaatsen, muziek, een locatie en vele andere dingen. De start en finish vond plaats bij “De
Tent”, waar 215 deelnemers kwamen opdagen. De 2e editie een jaar later overtrof alle verwachtingen
en kwamen 584 wandelaars de afstanden van resp. 6-12 en 24 km volbrengen. Uit alle delen van
Nederland wisten de wandelaars op deze dag Varsselder-Veldhunten te vinden. Een groei is prachtig,
maar vereist wel weer de nodige aanpassingen van bv parkeergelegenheid en meer medewerkers voor
allerlei hand- en spandiensten op zo’n dag. In 2003 werd het eerste lustrum herdacht en reden er 2
huifkarren, die de deelnemers op de 6 km wegbracht en vanaf het keerpunt terug konden lopen.
Onderling werd het 5 jarig bestaan gevierd bij Bernard Maatman op de deel aan de Weteringweg, waar
ook de opslag is van tafels en banken. Verder wordt door de wandelvereniging elke maand
deelgenomen aan een tocht in de regio, Airbornemars in Oosterbeek, Ulftse Vierdaagse en op het
einde van elk jaar een pufkestocht. Een 10 km puzzel- en wandeltocht met erna aan het clubhuis bij
Daan en Mireille oliebollen eten en afspraken maken voor een nieuw jaar. Zo wordt er ook buiten de
wandeldag om, telkens wat nieuws bedacht om het levendig te houden, zowel in de vereniging als op
de “Hen en Weerum” dag. Hier was ook steeds de plaatselijke EHBO aanwezig voor eventuele eerste
hulp en het OLV Gilde die haar locatie en barpersoneel beschikbaar stelde. Ook bracht de
toneelvereniging een aantal jaren voor de lopers een ludiek stukje amusement langs de route en is er
voor de kinderen een grabbelton aanwezig. En op een pauzeplaats kan men genieten van gitaar of de
monicagroep “Zo now en “Dan” die de stijve spieren doen vergeten. De slogan luidt steeds: van
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kerktoren tot kerktoren, door de dorpen,
weilanden en bossen lopen. Hier vallen ook
onder grensoverschrijdende plaatsen als
Anholt, Vehlingen en Isselburg, alsmede
bezienswaardigheden, die men normaal niet
tegen komt of aandacht aan schenkt. Elk jaar
is er na de wandeldag in “De Tent” een
samenzijn van alle medewerkers, om met
een hapje en een drankje het evenement af
te sluiten. Dit jaar werd voor de 13e keer dit
wandelevenement gehouden met een record
aantal deelnemers nl. 976. Dit geeft het
vertrouwen om Varsselder-Veldhunten uit te
dragen in de wandelsport, net als destijds in
de Boogbalmarathon.
B. Kroesen

Het inschrijfbureau van de Hen en Weerum in “De Tent”

De redactie wenst iedereen
een fijn paasfeest.
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Standen en Topscoorders 2010-2011
STAND 3e PERIODE

6e klasse E

Club
AD '69 1
KSH 1
Stokkum 1
Bredevoort 1
MEC 1
KSV 1
Keijenburgse Boys 1
GWVV 1
Zelhem 1
SVGG 1
Winterswijk 1
Marienveld 1

Gespeeld Punten voor tegen
20
20
20
20
18
20
20
19
18
20
20
19

47
39
38
37
36
35
27
23
20
15
9
7

66
56
60
36
60
44
40
37
17
23
25
21

20
30
36
24
32
27
41
43
47
48
85
52

Club
AD '69
Bredevoort
Stokkum
KSH
MEC
KSV Vragender
Zelhem
GWVV
Keijenburgse Boys
SVGG
Mariënveld
Winterswijk

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

12
10
10
10
10
10
9
7
6
1
1
0

13
12
17
14
16
11
7
16
11
5
4
6

4
4
11
8
12
7
13
13
11
13
14
22

Res. 7e klasse

Club

Res. 5e klasse

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Grol 4

18

40

49

19

Ulftse Boys 3

17

34

62

37

KSH 2

17

30

49

31

Silvolde 3

17

30

41

28

SDOUC 3

17

26

30

28

GWVV 2

18

26

25

25

VIOD 5

18

25

44

47

Terborg 3

17

24

42

44

WVC 4

18

22

32

37

Zeddam 2

17

19

41

54

VVG '25 3

18

13

48

65

SVGG 2

18

7

26

74

Res. 7e klasse

Club
Silvolde 6
NVC 3
GWVV 4
VVG '25 4
Etten 4
Terborg 5
Gendringen 6
Zeddam 4
Stokkum 4
Dinxperlo 5
Wolfersveen 3
Den Dam 3

Gespeeld Punten voor tegen
16
17
17
17
18
17
18
17
16
18
17
18

38
38
37
34
30
29
26
25
16
15
6
3

67
56
57
73
77
56
63
45
37
32
22
25

19
22
27
35
45
42
49
39
44
56
110
122
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AD '69 5
Den Dam 2
Terborg 4
VVL 4
Zeddam 3
NVC 2
Stokkum 3
SDOUC 7
Halle 3
GWVV 3
VVG '25 5

Gespeeld Punten voor tegen
17
16
15
15
17
16
16
17
15
14
16

42
39
31
30
25
23
23
15
11
6
6

84
59
66
42
50
37
47
25
31
10
18

Topscoorders
Kees v/d Pavert
Frank v/d Schuur
Theo Heutinck
Marco Menke
René Hakvoort
Jasper Engelen
Han v/d Pavert
Tom Wanders
Marc Arnold
Chiel le Comte
Ramiro Tersteeg
Jimmy Moreno
Paul Geelen
Ferdie v/d Pavert
Martin Bolk
Tim Jansen
Werner Wellink
Maik Jansen
Danny van Wessel
Markus Schwartz
Jorick Messing
Andres Moreno
Walter Hendrixen
Sebastiaan Flipse
Rick Hendrixen
Jos Ketelaar
Dennis Boerboom
Niek v/d Pavert
Gert Martens
Sjal vd Pavert
Edo Besker
Arthur Bonenkamp
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1e
4e
4e
3e+4 e
4e
1e
4e
2e
4e
1e
1e
2e
2e+4e
4e
1e
2e
2e
1e
2e
2e+3e
3e
4e
4e
1e
2e
2e
3e
3e
4e
2e
3e
4e

14
11
10
7
7
6
6
6
6
4
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3

22
23
26
27
48
35
46
48
70
51
73
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Club

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:

AZSV A3
SP Haarlo A1
Longa '30 A3
SP Rekken A1
KSV A1
Grolse Boys A1D
FC Trias A2D
Grol A2
GWVV A1D
WVC-SKVW-Winterswijk A3
Reunie A2D
Silvolde A2D
Grol A3
Lochuizen A1D

Gespeeld

Punten

voor

tegen

Club

Gespeeld

Punten

10
10
10
10
10
10
10
9
10
8
9
9
10
9

25
25
22
22
22
20
14
13
9
7
4
4
4
3

29
27
38
25
31
21
37
19
20
18
16
17
19
6

9
12
11
11
22
14
17
15
31
28
31
46
48
28

GWVV D1D
Ajax B D1
Vosseveld D1G
KSH D1
WVC-Winterswijk D3
Den Dam D1
SDOUC D2
Ulftse Boys D2
AZSV D4
Silvolde D2
KSV D1G

8
7
7
6
8
7
7
6
7
8
7

22
19
16
12
12
11
7
6
6
3
0

Topscoorders A-junioren:
naam:
aantal doelpunten
Stan v/d Pavert
Dirk Jansen
Kees v/d Pavert
Twan Berendsen
Bob Zweers
Joel Robben
Thymo Scholten
Jordi Bussink
Niels Huntink
Chiel Terhorst
Joordy Steverink
Niek vd Pavert

Club

Gespeeld

Punten

voor

tegen

Ruurlo D4
SDOUC D3
Grolse Boys D2
Gendringen D2
GWVV D2
SKVW D2G
AZSV D8
Varsseveld D4
FC Trias D3
VVG '25 D3D
Silvolde D3
DZSV D2

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

22
21
19
14
14
9
8
7
7
5
4
1

29
49
32
30
30
26
23
13
14
5
12
14

3
14
4
17
31
31
33
18
23
14
51
38

Club
Ajax B F1
Longa '30 F5
Dinxperlo F2
FC Trias F4
Gendringen F2
VVG '25 F2
Varsseveld F4
DZSV F2
WVC-Winterswijk F4
KSV F2
GWVV F1
Vosseveld F1

Gespeeld Punten voor tegen
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
7
8

19
17
16
16
15
12
12
10
8
5
4
1

18
32
24
20
26
28
32
15
17
5
12
8

9
11
15
19
16
15
17
17
19
21
36
42

Topscoorders F-pupillen:
aantal doelpunten
naam:
Sem Schepers
Merlijn Wolters
Koen Offenberg
Thijs Hegman
Kai Messing
Douwe Flipse
Milan Frazer

17
11
6
3
2
2
1

52
36
51
16
18
28
18
15
24
10
6

8
9
5
17
28
8
25
25
27
63
59

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Juul
Kris
Dion
Thomas
Sam
Casper
Robin
Menno
Lars
Robin

19
14
9
4
3
2
2
1
1
1
1
1

voor tegen

41
8
6
4
4
4
3
2
1
1

Club

Gespeeld

Varsseveld E2
VIOD E6
Grol E3
Vosseveld E1
RKZVC E2
DZC '68 E8G
Ulftse Boys E2
GWVV E1
Den Dam E1
AZSV E5
WVC-Winterswijk E3

8
8
7
7
7
7
7
7
8
7
7

Punten voor
19
18
16
13
12
9
9
9
6
4
3

46
38
26
38
28
20
18
20
13
17
18

tegen
23
20
13
21
14
25
27
32
45
33
29

Topscoorders E1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Bart
Douwe
Jelle
Timo
Cas
Maarten
Justin
Sjoerd
Robin

34
8
3
3
2
2
1
1
1

Topscoorders D2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Robin Klompenhouwer
Sam Overbeek
Wessel Immink
Menno Berntsen
Mick Besselink
Djim Molenaar
Bryan Wijkam
Koen Bussink
Thomas Wissing
Bart Rots
Rodney Wijnands
Bas Wanders
Jarno Lippets

15
9
7
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1

Iedereen een fijn seizoens einde gewenst!!
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