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Nieuws
V

ele positieve reacties hebben we mogen
ontvangen na het uitbrengen van de 1 ste
Boogbal in het nieuwe seizoen. Op het eerste
gezicht zou je zeggen wat een „bonte‟ voorkaft
maar als je verder gaat kijken zie je dat dit allemaal kaften van de Boogbal zijn uit èèn van de
vele vorige jaargangen. De kaft van de opening
van onze sportaccommodatie De Buitenham
springt eruit. Destijds hebben ze een speciale
uitgave uitgebracht van de Boogbal en zoals te
lezen, sprak men toen van een sportcentrum ipv
sportcomplex. Nu een kleine 40 jaar later kunnen
we sport vervangen door dorp, want dat zou het
nieuwe gemeenschapshuis moeten worden een
dorpscentrum met voor elk wat wils. De voorkant
van de Boogbal hebben we samen met Nico Marcus en Ap Timmers kunnen maken. Ondanks dat
Ap beperkt is in de mogelijkheden gaf hij aan
graag voor de Boogbal de kaft te willen maken. Ap
bedankt en sterkte met je herstel!
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Ontzettend blij zijn we met de aanmeldingen van
de 2 redactieleden bij de Boogbal. Roel Jansen en
Wieneke van Hasselt komen de redactie versterken. Roel gaat de rubriek Standen en Topscoorders op zich nemen en Wieneke gaat het
dorpsnieuws aan elkaar knopen. Beiden veel
plezier gewenst bij de redactie.
Ergens in dit seizoen zullen we als redactie een
kleine expositie houden met veel Boogballen uit
het verleden. Het is erg leuk om deze eens door te
bladeren. We weten dat er leden zijn bij GWVV die
alle Boogballen van de afgelopen 40 jaar nog bewaard hebben, mochten we ergens een exemplaar
missen dan zullen we deze leden zeker gaan benaderen. In de vorige Boogbal hebt u ook kunnen
lezen dat op 10 November a.s. er een boek wordt
uitgegeven met daarin verhalen van Frans Mulder
jr. In deze Boogbal vind u een persbericht met
daarbij alvast als voorproefje èèn van de verhalen
die Frans jr. heeft gepubliceerd in de Boogbal.
Het voetbalseizoen is al een aardig eindje op weg
en we kunnen nu na zo‟n 5 wedstrijden al wel de
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zaak gaan rangschikken of bepaalde teams tot de
kampioens- of degradatiekandidaten gaan behoren of dat ze een goede middenmoter zullen
zijn. Voor GWVV kunnen we ook al wel een beetje inschatten of een elftal tot een bepaalde categorie behoort. Het 1e elftal kun je scharen onder
de sub-toppers, een beetje wisselvallig, onnodig
verliezen of gelijkspelen, net niet, terwijl er in deze
groep zeker potentie zit om tot de bovensten te
gaan behoren. Als je kijkt naar de gespeelde
wedstrijden dan kun je wel zeggen dat er tegen
MEC en KSH meer in had gezeten. Pak je die 4
punten meer dan doe je zomaar bovenaan mee.
Daarentegen is het seizoen nog lang dus het kan
nog alle kanten op.
Het tweede elftal is ontzettend goed uit de
startblokken gekomen, alleen de wedstrijd tegen
Viod ging verloren. Volgens Peter was dit ook een
terechte nederlaag. Het derde lijkt nu na veel
nieuwe aanwinsten te ontpoppen als een elftal die
goed kan meedoen in de middenmoot. Bij dit
team zijn veel A-junioren komen voetballen en
met de mix als „oudjes‟ Rick, Erik en Frank zou dit
weleens de ommekeer van dit elftal kunnen betekenen. Na jarenlang onderaan te hebben gebungeld hebben ze de weg naar boven gevonden
en wie weet waar het voor hen dit seizoen nog
eindigt. Het vierde elftal is het „nieuwe‟ team van
GWVV. In het begin een beetje onsamenhangend
maar gaande weg vinden ze elkaar beter en hebben ze vorige week hun eerste wedstrijd gewonnen met maar liefst 5-0 van Ruurlo. Jonge
jongens waar o.a. Jorick Messing en Gideon Sohilait de zaken regelen. Ze trainen nu met aanvulling van enkele 3e elftal spelers elke woensdag
om er toch meer lijn in te krijgen. Voorlopig zullen
ze nog wel even in de onderste regionen moeten
bivakkeren maar als ze de draad goed oppakken
dan zit er groei in deze jongens.
Het vijfde team oftewel het „oude‟ vierde heeft van
enkele jongens noodgedwongen afscheid moeten
nemen. Gezien de leeftijd van deze groep niet
verwonderlijk, toch is de gemiddelde leeftijd door
de aanvulling (Arthur Bonenkamp, Ferenc
Schepers, Erwin Zimmerman) in deze groep aanzienlijk omlaag getrokken. De resultaten zijn op dit
moment wisselend, ook al omdat ze te kampen
hebben met blessures van toch wel belangrijke
spelers. Drie winstpartijen en twee verliespartijen
duidt toch op een goede middenmoter en als de
geblesseerden straks terug zijn kan een subtop
positie er ook nog wel inzitten. Wij wensen iedereen een goed en sportief verder verloop van
het seizoen en we zullen in de loop van het
seizoen kijken of de voorspelling nog volgens
koers verloopt.
In deze Boogbal vindt u een uitnodiging voor de
Ledenvergadering op 27 oktober a.s., wij willen
hierbij iedereen oproepen om deze te bezoeken.
Tevens vind je ook de notulen van vorig seizoen
in deze Boogbal zodat je kunt inzien wat er toen is
afgeproken. In deze Boogbal hebben we deze
keer in de rubriek “Opvallend op de Buitenham”
iemand uit onze eigen redactiegelederen gepakt
en met 40 jaar Boogbal is dit ook niet verwonderlijk. De superelf biedt iedereen de laatste mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Superelf. Op 27 oktober eindigt de inschrijvingstermijn
en op 30 oktober start de superelf met de eerste
speelronde. Geef je team een mooie naam en
doe mee!
Wij wensen iedereen veel leesplezier!
De redactie
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G Maar 1 d in het linker
langs
of bij de scheidsrechter lag is nog niet duidelijk.
Wanneer deze wedstrijd wordt ingehaald is nog
niet bekend.

GWVV 1 langs de lijn

H

et eerste elftal staat nog niet in het linker
rijtje ondanks maar 1 verloren duel.
Wel is het zo dat Varsselder 1 wedstrijd minder
gespeeld heeft omdat de wedstrijd tegen Stokkum
thuis zondag 2 oktober geen doorgang vond
omdat de scheidsrechter niet kwam opdagen.
Stokkum wilde niet ballen met een eigen scheidsrechter, heel begrijpelijk dit hadden wij zelf waarschijnlijk ook niet gedaan. Er zijn nog wel 7 of 8
bondsscheidsrechters gebeld maar tevergeefs.
Van de 5 wedstrijden die Varsselder tot nu toe
speelde werd er 1 verloren, 2 gelijk gespeeld en 2
duels werden er gewonnen.
Na de mooie overwinning thuis tegen MVR reisden
de geel-witten af naar Bredevoort. Bredevoort dat
op dat moment nog voorlaatste stond liet zien dat
het niet van plan was om daar te blijven staan.
Een beter spelend GWVV stond met de rust al 2-0
achter. Eigenlijk had Bedevoort de eerste helft
maar weinig mogelijkheden maar scoorde wel 2
maal. Na de rust kon Varsselder laten zien dat er
wilskracht en karakter was om deze achterstand
weer om te buigen. Het publiek was nog niet terug
van de koffie en GWVV had de aansluitingstreffer
er al in liggen… Het was Chris van Aalst die zijn
eerste competitiedoelpunt achter zijn naam kopte.
GWVV ging vol in de aanval en gaf natuurlijk
ruimtes weg waardoor Bredevoort er af en toe uit
kon komen, maar het was hoofdzakelijk Varsselder dat in de aanval was en de tegenstander behoorlijk onder druk zette. De defensie van
Bredevoort bezweek en een overtreding op Chris
werd bestraft. De benutte strafschop van Chiel
Terhorst bracht de stand op 2-2. Wat pech in de
afronding en een stukje scherpte ontbrak om de
wedstrijd in winst om te zetten.

Na dus 2 maal gelijk te hebben gespeeld werd het
langzaam toch weer tijd dat er weer 3 punten
behaald werden. Dit zou in Zelhem moeten
gebeuren maar de eerste helft liet GWVV zich
overbluffen door de felheid en scherpte van Zelhem. Gelukkig ontbrak bij Zelhem de scherpte bij
het afwerken zodat stand met de rust nog 0-0 was.
De tweede helft begon Varsselder sterker en na
een minuut of 10 opende GWVV de score. Een
indraaiende corner van Chiel Le Comte viel
zomaar binnen. Zelhem drong nog wel aan maar
tot opluchting van de Varsselder scoorde Chiel
Terhorst 2-0 na een mooie assist van Schwekkie.
In blessuretijd werd het nog 3-0 door een
toegekende strafschop na een forse overtreding
op Chiel Terhorst.
Chiel die normaal de strafschoppen neemt moest
nu helaas de pingel overlaten aan Schwekkie die
al klaar stond op de 11 meterstip… Schwek
schoot strak in en zo werd er met 3-0 gewonnen,
niet met de beste wedstrijd maar de 3 puntjes
voelden goed. Je kunt wel altijd complimenten
krijgen met het goede spel maar als je de puntjes
niet pakt….
De competitie in de 5e klasse C is erg spannend,
iedereen wint van elkaar en echt zwakke ploegen
zijn er niet. Zondag 16 oktober spelen we thuis e
tegen Vosseveld. Vosseveld staat nog op een 6
plaats, 1 plaats boven GWVV met 2 punten meer
en 1 wedstrijd meer. Weer een spannend en belangrijk duel om weer 1 of 2 plaatsjes te klimmen…
We zien u weer….

LANGS DE LIJN…..
Dennis, GWVV1

De wedstrijd thuis tegen KSH begon daar in tegen
een stuk beter. Na 25 minuten voetballen stond
GWVV al met 2-0 voor. GWVV was scherper, feller en liet enkel fraaie combinaties zien. Helaas
lieten de geel-witten de voorsprong door de
handen glippen en kwam KSH binnen enkele minuten terug in de wedstrijd. Door onnodig balverlies en niet voldoende ingrijpen van middenveld en
verdediging scoorde de ploeg uit Harreveld 2 maal
binnen enkele minuten. Na de thee was het
Varsselder dat het betere van het spel had, maar
niet meer tot scoren kwam mede door goed keeperswerk van de KSH goalie.
De eindstand 2-2. Weer een gelijkspel, 2 punten
uit 2 duels wat eigenlijk te weinig is.

Elk nadeel heeft
zo weer zijn
voordeel.
Op de foto hiernaast
Arno tijdens de wedstrijd van SDOUC in
de kantine,
noodgedwongen
omdat de wedstrijd
tegen Stokkum werd
afgelast.
Zo te zien heeft
Arno nog wel een
goede middag
gehad.

Helaas kwam GWVV 1 een week later niet aan het
“ballen”… Het thuisduel tegen Stokkum werd afgelast omdat de scheidsrechter niet kwam
opdagen zoals al gezegd. Of de fout bij de KNVB
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PUPIL VAN
DE WEEK
Merijn
Berentsen

competitiewedstrijden
GWVV 1 2011-2012

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1– KSH 1
Naam: Merijn Berentsen
Leeftijd: 7 jaar
Op welke plaats voetbal je het
liefst: Als aanvaller
Wat vond je van de wedstrijd: Best
gaaf, en jammer dat het gelijk werd.
Was je zenuwachtig: Ja.
Wie vond je de beste voetballer: De
keeper en Ramiro Tersteeg want hij
maakte een hele cole goal tijdens
het inspelen!
Wil je later zelf bij het 1e voetballen: Ja!
Vond je het leuk om pupil van de
week te zijn, en wat vond je het
leukst: Ja! Het aftrappen..

d.d.:
9-10
16-10
30-10
6-11
13-11
20-11
4-12
11-12
12-2
4-3
11-3
25-3
1-4
15-4
22-4
29-4
6-5

aanv.:
14:30
14:30
14:00
14:30
14:00
14:30
14:30
14:00
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:00
14:30
14:30

Tegenstander:
Zelhem
(uit)
Vosseveld (thuis)
Terborg (uit)
Ulftse B. (thuis)
SVGG
(uit)
Keyenb. B. (thuis)
MEC
(thuis)
MvR
(uit)
Bredevoort(thuis)
KSH
(uit)
Stokkum (uit)
Zelhem
(thuis)
Vosseveld (uit)
Terborg (thuis)
Ulftse B. (uit)
SVGG
(thuis)
Keyenb. B. (uit)

PUPIL VAN
DE WEEK
Gijs van
Remmen
In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
Stokkum 1

Naam Ouders: Chris Berentsen/Kitty Jansen
Wat vonden jullie van de middag:
Opzet is prima!. Nogmaals dank!

Gijs, sinds kort wonende in Varsselder samen met papa Marco, mama
Simone en broer Stijn was tegen
Stokkum Pupil van de week.
Jammer genoeg heeft Gijs niet alles
mee kunnen maken maar Gijs zal in
èèn van de komende thuiswedstrijden
op herhaling gaan. Toch hier enkele
foto‟s van Gijs.

W
edstrijdsecretaris Eugène
Lucassen en leider Dennis

Lohschelder waren er helemaal
klaar voor, na een cursus DWF
(Digitaal Wedstrijd Formulier).
Tegen Stokkum moest het
gebeuren, echter de scheidsrechter liet het afweten en kon men
digitaal doorgeven naar de KNVB
dat de wedstrijd afgelast was. Men
had zich een ander begin voorgesteld van het eerste digitale
Eugène en de leider van
wedstrijd-formulier.
Stokkum nemen nog snel
even de handleiding door.
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Geachte leden,
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Deze zal worden gehouden in het gemeenschapshuis op

Donderdag 27 oktober 2011 om 20.45 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1) Opening en mededelingen door de voorzitter
2) ingekomen stukken
3) Notulen algemene jaarvergadering d.d. 7-10-2010
4) Jeugdcommissie
5) Technische commissie
6) Gemeenschapshuis
PAUZE
7) Verslag penningmeester
8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie.
9) Begroting 2011/2012
10) Aftredend: Nico Slutter
(niet herkiesbaar).
Erik Ketelaar
(herkiesbaar)
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering gemeld worden bij het bestuur.
11) Rondvraag
12) Sluiting
Tot ziens op 27 oktober a.s. - wij hopen u allen te mogen verwelkomen.
Met sportieve groet,
Het bestuur

BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘11-’12
Ook dit seizoen wordt er wederom een ballen sponsoring
gehouden. Voor de volgende thuis-wedstrijden van
GWVV 1 werden/worden de ballen gesponsord door:
11-9-2011 wedstrijd tegen MvR 1

Sponsor Autobedrijf Ditters-Schweckhorst
25-9-2011 wedstrijd tegen KSH 1

Sponsor Transportbedrijf Firma Bosman Gaanderen
Wilt u ook een bal sponsoren neem contact op met:
Freek van Arragon, Arno Geurts,
Erik Ketelaar of Nico Immink

Wij bedanken al de balsponsoren

Kom kijken naar ons 1e elftal!
16 oktober
23 oktober
30 oktober
6 november

GWVV 1
GWVV 1 (beker)Terborg
GWVV 1
-
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Vosseveld aanvang 14:30 uur
RKPSC
aanvang 14:30 uur
GWVV 1 aanvang 14:00 uur
Ulftse B. aanvang 14:30 uur
pagina 5
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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
LEDENVERGADERING van 7 oktober 2010
OPENING
De voorzitter heet iedereen welkom.
Aanwezig: 63 leden + 6 bestuursleden.
Afgemeld: Nico Immink (ziek), Marcel v/d Pavert,
Ellen Rots, Theo Heutinck, Bennie Mulder en
Jurgen Schut.
MEDEDELINGEN
 Vanwege de barbezetting zijn we over gegaan
op flesjes bier.
 Offertes aangevraagd van verschillende drankenhandels. Aan de hand daarvan wordt
gekeken of de prijzen in de kantine omhoog
gaan ja of nee. Zo ja, dan wordt dit vermeldt op
de nieuwjaarsreceptie.
 De sponsoring van Van der Heiden Auto‟s is
afgelopen. Het bestuur is druk bezig om een
nieuwe hoofdsponsor te zoeken.
 Complimenten voor iedereen dat het rookverbod goed in acht wordt genomen.
 Helaas is het zaalvoetbalteam opgeheven,
omdat ze te weinig speelsters hadden.
 Op 20 oktober is de opening van de voetbalplaatjesactie bij C1000.
 Vanuit het bestuur is het verzoek bij alle
elftallen neergelegd om een rooster te maken
voor de bardienst. De bedoeling hiervan is dat
men bijspringt als het nodig is.
 Bericht gekregen dat we zijn vrijgesproken voor
het staken van de wedstrijd GWVV1-Zelhem1.
INGEKOMEN STUKKEN
Geen.
NOTULEN ALV 2009
De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter en
de secretaris zetten hun handtekening.
JEUGDCOMMISSIE
Ferdie v/d Pavert doet het woord.
Jammer dat er veel leiders zijn gestopt, maar gelukkig nieuw jeugdkader gevonden. Blij dat hier
ook jeugdleden bij zijn. Elk team heeft 2 leiders.
Volgend jaar geen A-junioren meer. We vinden
het wel belangrijk dat de spelers goed worden opgevangen door de senioren elftallen en evt.
buurtverenigingen.
Peter Roes en Ferdie v/d Pavert maken dit
seizoen af. Daarna stoppen zij er mee. We zijn
dus op zoek naar vervangers!
Ferdie krijgt applaus en wordt bedankt.
TECHNISCHE COMMISSIE
Koen Nieuwenhuis doet het woord.
Terugblikkend op het seizoen 2009-2010 hebben
we als
absoluut hoogtepunt, het promoveren naar
de 5de klasse door het behalen van het kampioenschapdemet GWVV
1.
Het 2 en 3de hebben
zeer naar behoren
gespeeld en het 4de had nog lang uitzicht op het
kampioenschap, maar eindigde netjes bovenin.
Het seizoen 2009-2010 blijft ook een gedenkwaardig jaar door het overlijden van Ton van Gelder.
Gelukkig hebben we op een respectvolle en
gedenkwaardige manier afscheid kunnen nemen
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van deze icoon.
De trainingen zijn daarin overgenomen door Rob
van de Pavert en daar zijn we hem zeer dankbaar
voor.
Dit seizoen zijn we met het 1ste met dezelfde staf
begonnen. Alleen Bianca kan er helaas niet vaak
bij zijn door haar zwangerschap. We wensen haar
het bestede omdat het niet vanzelf gaat.
Bij het 2 hebben Peter Roes, Frank Heutinck en
Marco Jansen de taken overgenomen van Marc
Arnold en Victor van Remmen die zijn gestopt. Victor endeMarc hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Het 2 gaat zelfs weer 2 keer in de week trainen.
Een goed en gezond initiatiefdevoor nu en de
toekomst.Voor het huidige 2 maar ook voor de
toekomstig instromende A bij de senioren. Peter
neemt deze trainingen voor zich.
Verder is Frans van Harreveld bereid gevonden dit
seizoen de lagere elftallen te trainen.
We moeten op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor omdat Peter van der Heiden is gestopt. Bij
deze willen wij als t.c. Peter bedanken voor al die
jaren dat hij hoofdsponsor is geweest en wensen
hem het beste toe voor de toekomst.
Ter afsluiting willen wij van de t.c. alle trainers,
scheidsrechters, verzorgers en vrijwilligers bedanken voor het afgelopen seizoen. Niet te vergeten de organisatoren van de toernooien en noaproatuurtjes die bijdragen aan het financiële en
sportieve plaatje.
Persoonlijk bedank ik Clemens Wissing voor het
organiseren van de Pupil van de week. Clemens
Bedankt.
Allemaal een zeer sportief seizoen 2010-2011
gewenst . Bedankt.
PLANNEN GEMEENTE
Stand van zaken: kunstgrasveld, géén oefenhoek.
De vergunningen zijn aangevraagd, nu bezwaarprocedure afwachten. Nog bezig met de exploitatie.
Rob v/d Pavert: is het een optie om het kunstgrasveld mee te nemen in de onderhandelingen?
Antwoord: ja, het is een uitspraak van v. Balveren.
Theo v. Niersen: mooi theoretisch verhaal, maar
komen wij wel aan de norm? Antwoord: wij weten
ook niet wat de norm over een aantal jaar is. Reactie Jules v/d Pavert: geen discussie. We houden
toch 3 velden waarvan 1 met extra verlichting!
Freek v. Arragon: hoe zeker is die extra verlichting? Antwoord: Wim Pruyn maakt een verslag van
het gesprek, dit wordt dan bevestigd door de gemeente en staat het dus zwart op wit. Reactie
Freek: dan is het gemis van de oefen-hoek dus
ook minder!
Mark Arnold: welk veld wordt extra verlicht? Antwoord: dit is nog niet zeker, waarschijnlijk het
hoofdveld.
Gemeenschapshuis:
Er is een aannemer gevonden.
De begroting is rond gemaakt, met een positief
saldo. De ventweg wordt door getrokken, de
ingang komt dus aan die kant.

Er is een bezwaarschrift bij de
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gemeente binnengekomen. Ook is er een advocaat op gezet. Het zou de bouw tegen kunnen
houden. De bezwaarprocedure wordt afgewacht,
we willen niet het risico lopen van een bouwstop.
Het is dus onzeker wanneer de bouw begint.
Theo v. Niersen: is het mogelijk om een vergadering te houden voor mensen die geïnteresseerd
zijn en mee willen praten over het gemeenschapshuis? Antwoord: wat hier vanavond is verteld, is
ter informatie. Als de bevestiging van de gemeente binnen is, gaan we dit doen.
Daan Kroesen: we hebben al gestemd. Ik ga er
van uit dat alles gewoon door gaat. Als het echt
afwijkt terug koppelen naar de leden. Antwoord: ja.
VERSLAG PENNINGMEESTER
Exploitatie: subsidiegelden en huur accommodatie
allebei omhoog. Dit compenseert elkaar.
Omzet/inkoop clubhuis: inkoopprijs is omhoog gegaan, maar de prijs in de kantine niet. Kampioenschap zit hier ook bij in.
Bestuur/kaderkosten: afscheid barpersoneel (Theo
v. Niersen, Leo Jansen). Afscheid Ton v. Gelder.
Vraag Ton Scholten: waren er ook opbrengsten
van het kampioenschap? Antwoord: ja, € 460. Dit
is al verrekend.
Vraag Theo v. Niersen: gaat de rente omhoog?
Antwoord: dit is wel de verwachting.
Vraag Theo v. Niersen: bij afscheid barploeg. Het
bedrag van de fooienpot is altijd doorgegeven en
per jaar is 1 vat bier voor de barploeg. Eigenlijk
kan dit bedrag dus niet zo veel zijn. Antwoord: dat
vat bier is bij ons niet bekend, verder is het bedrag
echt zo hoog.
Vraag Freek v. Arragon: de omzet van het clubhuis is weinig omhoog gegaan. Hoe kan dat? Antwoord: vorig seizoen ook nacompetitie gehaald,
dus toen ook veel omzet gehad. Nu dus in verhouding niet veel omhoog.
KASCOMMISSIE
Rob v/d Pavert doet het woord. Samen met Carlo
Molenaar de stukken bekeken. Alles klopt perfect.
Petje af! Applaus van de leden.
Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun
controle.
Vaststellen kascommissie: Carlo Molenaar is aftredend. Frank Rots meldt zich aan. De nieuwe
kascommissie bestaat nu uit: Rob v/d Pavert en
Frank Rots.
BEGROTING 2010/2011
Lastige posten: clubhuis. De inkoop/verkoop van
flesjes is gunstiger, maar de vraag is of de omzet
ook omhoog gaat.
Sponsoring: ongeveer hetzelfde bedrag. De hoofdsponsor is wel weg, maar hopelijk snel weer een
nieuwe.
Misschien komt er een tekort, maar met scherpe
inkoop en hogere omzet wordt het misschien positief.
BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar is: Wim Pruyn.
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, wat betekent dat Wim herkozen wordt.
Wim geeft aan dat dit zijn laatste termijn wordt.
Het bestuur gaat in deze periode dus op zoek naar
een nieuwe voorzitter.
Nico Slutter heeft aangegeven aan het eind van dit
seizoen te stoppen. Ook hier zoekt het bestuur
naar een vervanger/ster.
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RONDVRAAG
Theo v. Niersen: bij het verslag van de TC heb ik
het opnoemen van Bennie Mulder gemist. Antwoord Koen Nieuwenhuis: alle vrijwilligers zijn
genoemd. Bennie behoort niet tot de officiële staf.
Jasper Engelen: is het mogelijk om de takken bij
de lichtmasten weg te halen? Antwoord Erik
Ketelaar: heb een paar keer gebeld. Bij de bouw
van het gemeenschapshuis wordt dit aangepakt.
Anders gaan we zelf snoeien. Een paar lichtmasten functioneren ook niet goed, daar kan het ook
aan liggen.
Ferdie v/d
Pavert: complimenten aan het bestuur
en het 1e elftal voor de positieve verhalen die ik
afgelopen seizoen heb gehoord over GWVV. Applaus. Namens het bestuur bedankt.
Ton Scholten: onlangs hebben we afscheid genomen van een paar barploegleden. Jammer dat
er niemand van het bestuur aanwezig was om een
woordje te doen. Antwoord: nu is de verrassing
weg, maar wij doen dit op een ander moment.
Ton Scholten: is er al iets geregeld voor de cashflow straks als het gemeenschapshuis er is? Antwoord: dit is voor het stichtingsbestuur.
Andres Moreno: als van der Heiden geen hoofdsponsor meer
is, hoe zit het dan met de shirtjes
van het 1e? Antwoord: contact gehad met VDH,
geen bezwaar van hem uit. Uit praktisch en financieel oogpunt laten we het voorlopig zo. Als er
straks een nieuwe hoofdsponsor is, zouden we
weer nieuwe shirts moeten kopen.
SLUITING
De voorzitter bedankt het jeugdbestuur en medebestuursleden voor de prettige samenwerking.
Iedereen bedankt voor de komst.

Gendringen, oktober 2010
W. Pruyn,
voorzitter

S. van de Pavert-Hebinck,
secretaris

Op 6 November
na de thuiswedstrijd tegen
Ulftse Boys wordt weer
“Het

Noaproatuurtje”

gehouden.
Met o.a.
Pupil v.d. week
“Kearls van de wedstrijd”
Interview Coaches
Hierbij wordt u allen
van harte uitgenodigd

pagina 7

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

Geel-Wit-Varsselder-Veldhunten
Ikleuren
n de afgelopen maand zijn de elftallen van GWVV in navolging van het 1e elftal voorzien van de
Geel-Wit.

Op dit moment zijn alleen de E– en F pupillen nog niet voorzien van het Geel-Wit omdat er enkele maten
nageleverd moeten worden. Wij verwachten dat eind oktober ook zij in het Geel Wit spelen en dan speelt
de vereniging over de hele linie weer na 30 jaar in het Geel Wit. De naam GWVV komt dan weer geheel
tot z‟n recht.
De teams hebben de afgelopen maand de tenues van de sponsoren in ontvangst mogen nemen.
Daarnaast hebben de teams een lijst aangeboden aan de sponsoren met daarin het geel-zwarte shirt ter
herinnering aan het feit dat GWVV ooit in het geel zwart voetbalde. In bijgaande fotocollage de diverse
teams met de uitreiking van het geel-witte tenue.
Het vierde elftal van GWVV heeft inmiddels ook het tenue ontvangen, in de eerst aankomende thuiswedstrijd zal deze officieel overhandigd gaan worden door sponsor Bekker Industriële Gereedschappen.
Zij ontbreken dus nog bij deze fotoreportage. In de volgende Boogbal een foto van hen, ook zullen al de
pupillen met sponsor Autobedrijf Geert Stevering dan op de foto gezet zijn.

Recreatiecentrum Slootermeer sponsort G.W.V.V. 2
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H.J van de Pavert sponsort G.W.V.V. 3

Aannemersbedrijf
Gerritsen
sponsort G.W.V.V. 5
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Zalen De Zon sponsort G.W.V.V. C-junioren

GWVV 5 voetbalt nog steeds!!

I

n de vorige Boogbal stond alleen de
wedstrijd tegen MEC beschreven, in deze
Boogbal heb ik iets meer stof om over te
schrijven.
Na het daverende begin tegen MEC moesten we
twee weken later thuis tegen Etten. We wisten al
dat dit een sterk team zou zijn, maar zelfs voordat
wij ons tenue aan hadden liepen er al een paar
van Etten warm. Wanneer u een regelmatige
toeschouwer van ons elftal bent dan weet u dat dit
op zich al een hele prestatie is. In ieder geval begon de wedstrijd goed met een gewaagde opstelling van onze leiders. Ondergetekende hoefde
dit keer niet weer een hele wedstrijd achter een
spits van Etten heen te rennen, maar mocht
warempel op het middenveld beginnen.
De gewaagde opstelling werd helaas later al weer
teniet gedaan omdat de spits van Etten scoorde
en een assist gaf waaruit gescoord werd. We hebben niet slecht gespeeld maar kwamen gewoonweg niet in ons spel. De kansjes die we kregen
werden ook niet naar waarde geschat en uiteindelijk hebben we daarom ook verloren met 1-4.
De week daarop mochten we naar Dinxperlo. Het
grootste gedeelte van deze wedstrijd hadden we
de boel goed onder controle, echter door een paar
dekkingsfouten kwam Dinxperlo weer terug in de
wedstrijd en hadden we moeite om de 3 punten
mee naar Varsselder te nemen. Uiteindelijk is het
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2-3 geworden, maar dat was meer geluk dan
wijsheid.
De week daarop mochten we tegen SDOUC, dit
jaar moesten we tegen een ander team dan dat we
voorgaande jaren tegen gevoetbald hebben.
We hadden geluk omdat we op het hoofdveld
mochten, kon iedereen zelf eens een keer ervaren
hoe kunstgras daadwerkelijk is. Ikzelf ben van nature een liefhebber van het echte spul en mijn slogan is dan ook dat als je op kunstgras wilt voetballen je beter de zaal in kunt gaan.
Ik moet echter eerlijk zeggen dat kunstgras goed
bevalt, vooral tijdens de eerste helft toen er nog
een beetje dauw op het veld was liep het kunstgras lekker. De bal kreeg wel veel vaart mee,
maar daar wen je wel aan. Het was die dag mooi
weer, dus toen we de tweede helft op het veld
kwamen (nadat ik mijn schoenen en sokken van
een beetje rubber had ontdaan) rook het een beetje vreemd. Het rubber gaat door de hogere temperaturen een beetje stinken en dat ben je niet
gewend op een grasveld. Het kunstgras wordt ook
merkbaar stroever wanneer de dauw weg is en het
kunstgras opdroogt.
Je kunt met (gras-) voetbalschoenen op een kunstgrasveld prima uit de voeten, maar het is wel aan
te raden om voetbalschoenen te nemen met veel
noppen. Je loopt veel fijner en je blijft ook niet zo
snel steken wanneer je een keer snel moet
draaien. Als ik eerlijk moet zijn sta ik op dit moment positiever ten opzichte van kunstgras,
tenminste op het voetbaltechnische vlak, het fipagina 10
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nanciële zal wel een heel ander verhaal worden,
maar daar ga ik gelukkig niet over.
In ieder geval ging de wedstrijd lekker tegen elkaar
op, door een verkeerd balletje terug en een dekkingsfout stonden we na 45 minuten met 2-0
achter. Dit had niet gehoeven en daarom gingen
we met een positief gevoel de tweede helft in. We
kwamen eerst nog op 2-1, maar daarna scoorde
SDOUC ook nog een keer en konden we geen
vuist meer maken. Ondanks dat ik niet het idee
had dat het een harde wedstrijd was zijn er in totaal 5 tijdstraffen gegeven van 5 minuten, 3
spelers van SDOUC mochten even naar de kant
en 1 speler van GWVV mocht zelfs 2 keer naar de
kant, normaal hoef je dan niet meer terug te
komen, maar de scheidsrechter toonde clementie.
Afgelopen zondag hadden we weer een thuiswedstrijd tegen Ajax Breedenbroek. Ook dit was
weer een ander team dan waar we normaal tegen
voetballen. De eerste helft ging gelijk tegen elkaar
op en ondanks dat we met een 3-1 stand de rust
ingingen was het nog geen gelopen wedstrijd. De
spits van Ajax Breedenbroek had hoogstpersoonlijk 2 doelrijpe kansen om zeep geholpen.
De tweede helft kwamen we al vrij snel op een 4-1
voorsprong en toen was het verzet gebroken. In
de resterende minuten van de tweede helft werd
de voorsprong uitgebouwd naar een 8-1 eindstand.
Ondanks dat ze de eerste helft goed tegenstand
hadden geboden waren ze toch de minste van alle
teams die we tot nu toe zijn tegen gekomen.
Brengt ons terug op het feit dat we dit jaar echt
een poule hebben met allemaal onbekende tegenstanders, op zich is dit best leuk, maar aan de andere kant kun je jezelf als team niet goed instellen
(opstellen).
De kop is eraf en met 9 punten uit 5 wedstrijden
staan we mooi op een 5de plaats. Als we dit aan
het eind van het seizoen ook halen denk ik per-

soonlijk dat we een goede prestatie hebben
neergezet.
Volgende week hebben we een ontbijtafspraak in
Winterswijk (FC Trias), we moeten al om 09:15
uur voetballen en als ik goed geïnformeerd ben
dan spelen zij ook op kunstgras. Kunnen we een
vergelijkend warenonderzoek doen.
Wat spelers betreft zijn er een paar iets langer
geblesseerd dan we gehoopt hadden. Arthur heeft
nog zoveel last van zijn blessure dat hij de
komende weken nog niet gaat voetballen. René
Hakvoort heeft tijdens het fluiten van een wedstrijd
een kuitblessure opgelopen, wij hebben hem ook
meteen geadviseerd om de fluit in de wilgen te
hangen en gewoon bij ons te gaan voetballen. Bij
ons hoeft hij ook niet iedere week te komen, als hij
zich maar donderdags netjes afmeld (met een
goede reden).
We waren ook bang dat Andres wat langer langs
de lijn te bewonderen zou zijn, maar de laatste
wedstrijden doet hij toch weer mee. Op alle
vlakken!
Han van de Pavert staat ook al een paar weken
naast het veld in plaats van erin. Hij gaat binnenkort zelfs naar Turkije om daar een speciaal trainingsprogramma af te werken om weer helemaal fit
te worden. Ik weet niet wat all-inclusive betekent,
maar waarschijnlijk zitten alle medische behandelingen in de totaalprijs.
We zullen toch af en toe een beroep moeten doen
op andere spelers omdat we met de huidige
spelersgroep er af en toe niet genoeg hebben.
In ieder geval voetbalt GWVV 5 nog steeds en
gezien de stand niet onverdienstelijk.
De groeten van Hans Bruins
(middenvelder van GWVV 5)

Persbericht: Met Sportgroeten, Frans Mulder

O pis10te Varsselder-Veldhunten
november zal in het Gemeenschapshuhet boek "Met Sportgroeten" van Frans Mulder
worden gepresenteerd.
Zo'n anderhalf jaar geleden overleed Frans Mulder
(junior) helaas aan de gevolgen van kanker. Op
z'n ziektebed een paar weken voor z'n overl-ijden
gaf hij aan z'n oudste zoon Jeroen nog een bundeltje papieren mee,onder het mom 'zie moar es
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wai-j met dat olderwetse geschrief van mien nog
doet'. Deze papieren bleken handgeschreven teksten van zo'n 25 verhalen te zijn die in iets
gewijzigde vorm in het plaatselijke voetbal-orgaan
De Boogbal in de jaren 70 waren verschenen.
Al een aantal maanden putte Jeroen veel troost
uit deze verhalen en hij wilde er 'iets' mee doen.
Eerst was het 'slechts' de bedoeling om de
verhalen in de computer op te slaan en enkel voor
familieleden uit te printen. Even later was het idee
geboren om er een 'echt' boek van te maken. Na
enig speurwerk ontdekte Jeroen meer verhalen
die ook nog waren gepubliceerd.
In totaal werden precies 40 door Frans
geschreven verhalen gevonden en uitgewerkt. Nu
verschijnt het 72 pagina's tellende boek dan in
fraai 'koffietafel'-formaat (30x20cm), met vele
unieke foto's en in harde kaft gebonden.
Door de verkoop van dit boek wordt het KWF
Kankerbestrijding gesteund. Elk verkocht boek
zorgt voor een minimale donatie van 5 euro aan
dit fonds. Zodra de drukkosten zijn ingelopen,
gaat het hele verkoopbedrag van 15 euro per
boek naar dit goede doel.

pagina 11

(vervolg De sportgroeten…...)

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

Het boek zal vanaf 10 november 's avonds na de
presentatie te koop zijn in het Gemeenschapshuis
te Varsselder-Veldhunten,
en een dag later via 10 overige verkooppunten, te
weten:
- De Zon, Varsselder-Veldhunten
- Kantine v.v. Den Dam, Azewijn
- Benerink, Gendringen
- Primera, Ulft
- Mecking, Ulft
- Koster, Etten
- Steentjes, Silvolde
- Bongers-Beijer, Terborg
- Raadgeep & Berrevoets, Doetinchem
- Schuurman, Doetinchem
Voor de boekpresentatie op 10 november bent u
allen van harte welkom vanaf 21.00 in het
gloednieuwe Gemeenschapshuis. Dit is het nieuwe onderkomen van alle verenigingen uit Varsselder-Veldhunten, gelegen aan de Hoofdstraat 29a
(naast de kerk), waar voorheen de kantine van de
plaatselijke voetbalvereniging GWVV was gehuisvest. De presentatie is in handen van de van TV
Gelderland, De Graafschap en Optimaal FM
bekende presentator Eric Schuurman.
Het eerste en enige promotie-exemplaar zal deze
avond worden overhandigd aan mevrouw Alie
Mulder.

Alles behalve voetbal
Door Frans Mulder jr.

H

et ergste wat een pastoor kan overkomen is
dat, terwijl hij de beminde gelovigen aan het
zegenen is, hem de wijwaterkwast uit de
handen schiet.
En dat die dan pardoes in de mond van een parochiaan blijft steken, omdat die toevallig zijn mond
open had om net amen te zeggen. Ik weet zeker
dat als zoiets in Varsselder-Veldhunten zou
gebeuren, het wijwater in de bakken zou stollen en
dat je de knopen in het offerblok kon horen rammelen.
‟Waarom schrijft hij nou zo‟n onzin‟, zullen
bepaalde mensen zeggen. Degenen die mij van
nabij kennen, weten dat ik soms met ondeugende
gedachten rondloop, net als de meesten van ons.
Het zal wel met het kind zijn in ons te maken hebben. Want laten we eerlijk wezen, we zijn soms
net kwajongens die om het hardst lachen als er
iets fout gaat, waarbij dan meestal een ander in
zijn hemd komt te staan.
Het is de laatste tijd gewoon een obsessie voor
mij, dat ondeugend denken. Het begint al als ik op
het voetbalveld een scheidsrechter hoor fluiten.
Dan hoop ik gewoon dat die fluit weigert, net als er
een overtreding in het strafschopgebied heeft
plaats gevonden. Als een keeper een zacht te-
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Zij is al op hoge leeftijd, maar gelukkig nog in
goede doen om dit postuum gebaar aan haar oudste zoon in ontvangst te nemen.
Frans Mulder senior zal ongetwijfeld goedkeurend
van boven meegenieten. Geheel toevalligerwijs is
10 november trouwens de geboortedag van Frans
Mulder senior.Ook is het toevallig dat juist dit
seizoen De Boogbal 40 jaar bestaat.
Een kleine expositie in het Gemeenschapshuis zal
hier tzt speciale aandacht aan geven. Daarnaast
zorgt dit persbericht cq informatie-email en de
daaruit voortvloeiende verdere ruchtbaarheid en
de aandacht voor het "Met Sportgroeten"-boek via
deze expositie en in recente edities van De Boogbal voor een mooie wisselwerking. De achterkant
van het boek bevat de volgende tekst:
Frans Mulder schreef ruim 35 jaar geleden een
flink aantal verhalen voor in het plaatselijk voetbalorgaan van Varsselder-Veldhunten: De Boogbal.
Regelmatig doorspekt met sappig Achterhoeks
woordgebruik beschreef hij op humoristische en
fantasierijke wijze vele herkenbare voetbalgebeurtenissen. Met respect en vol liefde voor het
edele voetbalspel in het algemeen, en de dan net
opgerichte lokale voetbalvereniging GWVV in het
bijzonder, werden dorpsbewoners, tegenstanders,
ploeg- en clubgenoten door Frans met een
scherpe blik en pen op de korrel genomen.
Veel leesplezier!
Als voorproefje hebben wij een zogenaamde voorpublicatie.
De keuze viel op het verhaal "Alles behalve voetbal". Dus, alvast veel leesplezier!!

ruggespeelde bal wil pakken, dan probeer ik als
het ware die bal tussen zijn benen door te kijken.
Als ik een stel collega's onder de lekkere warme
douche zie staan, dan denk ik onmiddellijk aan
koud water of een kapotte boiler. Het ergste is
vaak nog dat het ook daadwerkelijk gebeurt!
Laatst was ik met één van mijn zoontjes op stap,
toen die plotseling om friet begon te zaniken. Vóór
mij stond een man met hetzelfde probleem als ik,
alleen hij moest friet met mayonaise. De juffrouw
trok nogal wild aan de knop en op datzelfde moment dacht ik......... juist, u raadt het al.
Hoe kan dat nou?, want echt, ik gun iedereen het
beste op deze wereld. Vaak gebeurt het ook heel
onverwachts. Zoals de man van wie de hond
loops was geworden en hij het diertje dus voor alle
zekerheid maar aan de lijn hield. Maar wat
gebeurt er; terwijl hij in druk gesprek is gewikkeld
met zijn buurman, wordt het lieflijke teefje door
een ijlings toegeschoten reu volgens de regels der
kunst gedekt. Een wanhopige ruk aan het lijntje
kon hem niet meer voor gezinsuitbreiding behoeden. Ik verzeker u dat als u zo'n tafereel gezien hebt, niemand uw dag nog kan bederven.
Hebt u al eens het gezicht van een automobilist
gezien die net weg wilde scheuren, maar niet van
zijn plaats kwam, omdat ze de achterwielen van
zijn auto twee centimeter van de grond hadden
opgekrikt? En dan het verhaal van de boer in onze
plaats die naar Van de Pavert ging, omdat zijn
tractor zo raar deed onder het ploegen. De monteur kwam na veel geploeter door de klei bij het
voertuig en constateerde na enig onderzoek dat
de achterwielen los zaten, omdat de boer had verpagina 12
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geten de wielmoeren aan te draaien.
„Tjonge, tjonge, wat een leedvermaak‟, hoor ik u al
zeggen. Maar u moet het niet te tragisch opvatten,
want het kan ook u zelf overkomen en een kniesoor die dan niet lacht. Je houdt het niet voor mogelijk op wat voor een idee een mens in bepaalde
situaties kan komen.
In mijn vrije tijd heb ik eens op de bouw gewerkt
en één van de bouwvakkers had de waanzinnige
gewoonte in plaats van op het toilet, zijn grote
boodschap achter een grote haag neer te leggen.
Een aantal collega's ergerde zich daar mateloos
aan en besloten hem eens te grazen te nemen.
Toen hij de volgende dag weer achter de haag
ging zitten, staken ze er een schop doorheen en
die hielden ze precies onder zijn zitvlak. Het gevolg was dat ze zijn diner-restantje op de schop
opvingen en direct wegtrokken. Toen deze
bouwvakker heel geroutineerd achterom keek wat
hij er nou precies had neergelegd, vond hij er alleen groen gras…
Het schijnt dat alleen mij zoiets overkomt, maar ik
zal er niet om treuren. Soms kan ik wel dagdromen
van zulke situaties. Ik betrap mij erop dat ik alleen
al in mijzelf loop te lachen bij een bepaald idee.
Zegt u nou niet, daar denk ik nooit aan. Want wees
nou eens heel eerlijk, als je een kerkmeester met
een schaal vol guldens door de kerk ziet lopen en
er vlak voor hem een verhoginkje opdoemt. Nou?
Te gek zeg, toch…. En die stakker van een kelner
met zijn 25 glazen bier. Nou? En dat van die Sinterklaas, die nog nooit op een paard had gezeten,
en dat die dan tot overmaat van ramp ook nog op
hol slaat...
„Wat heeft dit nou met voetballen te maken‟, zult u
zeggen. U hebt gelijk, niets, want zalig zijn zij die
afstand van hun sport kunnen nemen en zondags
met de kinderen gaan wandelen. Waar het mij om
gaat met dit geschrijf, is dat u eens voor een
keertje afstand neemt van het voetballen. Of misschien toch niet helemaal, want als oud-speler van
het vierde elftal moet het mij toch van het hart dat
die jongens het zo voortreffelijk doen dit seizoen.
Het is prachtig zoals die schatten voetballen, want
Toon Arendsen is weer terug op het oude nest en
Leo Jansen voetbalt weer als vanouds. Bennie
Bruins draaft als een pony langs de lijn, waarbij hij
af en toe een hinderlijk gehinnik uitstoot, maar dat
gaat wel over. Leo Bekker heeft ook weer blosjes
op de wangen en is dus met zijn derde jeugd bezig.
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Patrick Visser
tekent
contract.
Officieel was het
contract al
bekrachtigd, in
september werden
de formaliteiten
door de handtekening van Patrick definitief gemaakt.

Programma G.W.V.V.:
15-10-2011
15-10-2011
15-10-2011

8:30
9:00
10:00

15-10-2011
16-10-2011
16-10-2011
16-10-2011
16-10-2011
23-10-2011
23-10-2011
29-10-2011
29-10-2011
29-10-2011
29-10-2011
30-10-2011
30-10-2011
30-10-2011
30-10-2011
30-10-2011
5-11-2011
5-11-2011
5-11-2011
5-11-2011
6-11-2011
6-11-2011
6-11-2011
6-11-2011
6-11-2011
12-11-2011
12-11-2011
12-11-2011
12-11-2011
13-11-2011
13-11-2011
13-11-2011
13-11-2011

13:30
9:15
9:30
10:00
14:30
11:30
14:30
9:00
10:00
10:00
14:30
9:30
10:00
10:00
10:00
14:00
10:00
11:00
12:30
13:00
9:30
9:30
10:00
11:30
14:30
8:30
9:00
10:00
13:30
10:00
10:00
10:00
14:00
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AZSV D6
Silvolde E2
GWVV E2G

GWVV D1G
GWVV E1
Gendringen E3
Wolfersveen
GWVV C1G
C1G
FC Trias 10
GWVV 5
Ulftse Boys 5
GWVV 3
GWVV 2
DCS 5
GWVV 1
Vosseveld 1
GWVV 4
Bredevoort 4
GWVV 1
RKPSC 1
Varsseveld E7
GWVV E2G
GWVV D1G
DZSV D2GD
GWVV E1
Ajax B E2
Silvolde C2
GWVV C1G
Varsseveld 4
GWVV 2
GWVV 3
NVC 2
Terborg 4
GWVV 4
GWVV 5
VVL 3
Terborg 1
GWVV 1
GWVV E2G
Ulftse Boys E4
FC Trias E4
GWVV E1
SDOUC D4G
GWVV D1G
AD '69 C1
GWVV C1G
Varsseveld 8
GWVV 3
Gendringen 6
GWVV 5
GWVV 2
OBW 4
GWVV 4
Winterswijk 5
GWVV 1
Ulftse Boys 1
DZSV E4
GWVV E2G
Gendringen D2 GWVV D1G
GWVV E1
Etten E1
GWVV C1G
KSH C1D
GWVV 3
Sint Joris 2
SVGG 3
GWVV 4
GWVV 5
Ulftse Boys 6
SVGG 1
GWVV 1

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.
In de maand september/oktober zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, zoals de overgang van geel zwart naar geel wit, het niet op
komen dagen van scheidsrechter, de goede
prestaties van wel alle elftallen bij GWVV, de stagnatie van de bouw er kan er echter maar 1
uitverkoren worden en dat is deze
maand .................... Nico Immink.
U zult misschien denken, Nico, hij is toch eindredacteur van de Boogbal?
Wij van de redactie vinden het dit keer tijd worden
om Mr. Boogbal eens in de picture te zetten.
Hallo Nico, allereerst van harte gefeliciteerd
met het bereiken van de Abraham gerechtigde
leeftijd.
Hoewel je wereldberoemd bent in Varsselder
willen we je vragen om je toch even voor te
stellen en wat je allemaal doet in het dagelijks
leven?
Leuk dat jullie mij gevraagd hebben, ik dacht al ik
kom nooit aan de beurt in die leuke rubriek, maar
je moet blijkbaar eerst Abraham hebben gezien
om gevraagd te worden. Ik ben dus Nico Immink,
woon aan de Hesterweg 18 in het mooie Varsselder-Veldhunten, ben gelukkig getrouwd met Sandra, ook een rasechte Varsselderse samen met
onze twee jongens Wessel en Sjoerd en onze
hond Piet. In het dagelijks leven werk ik bij waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem als ICT Geoinformaticus. Velen zullen niet weten wat dat is
maar het heeft alles te maken met het vastleggen,
verwerken en publiceren van ruimtelijke objecten
deze worden vervolgens door beleidsmakers/
bestuurders gebruikt bij ruimtelijke vraagstukken.
Deze vraag zal wel een heel lang antwoord
krijgen;
Wat doe je nu allemaal voor Geel Wit Varsselder Veldhunten?
A
n
t
w
o
o
r
d
Als dat geen lang antwoord is. (geintje) Wat ik allemaal doe. Ja, wat doe ik eigenlijk. Als eerste ben
ik met veel plezier 41 jaar lid van GWVV, ben redactielid van het clubblad De Boogbal, ben lid van
de sponsorcommissie, ben bestuurslid en ben leider bij GWVV 5. Als lid vind ik het vanzelfsprekend
dat je je ook inzet buiten het voetbal om. Voor mij
zijn dat dan bovenstaande dingen maar het had
net zo goed wat anders kunnen zijn. Juist de combinatie van de taken die ik invul vind ik prettig. De
zaken die naar voren komen bij de Boogbal, sponsorcommissie of bij GWVV 5 kan ik uitstekend terug koppelen in het bestuur en andersom zonder
dat je in het bestuur zit met twee of drie petten op.
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Als bestuurslid vind ik het belangrijk dat je oor
hebt voor je leden en dat je weet wat er leeft binnen de club zodat je hier adequaat op kunt
reageren en als redactielid heb je ook met alle
geledingen van de club te maken en dat speelt
dan ook weer in zijn voordeel voor het clubnieuws
dat je publiceert.
Op het moment dat deze Boogbal uitkomt,
wordt je tevens 50 jaar jong.
Dit jaar bestaat de boogbal 40 jaar, je zult je als
kind wel verveeld hebben in de eerste 10 jaar
of heb je ook nog iemand opgevolgd als eindredacteur?
Dit vind ik nu een leuke vraag. Toevallig, en ik
weet niet of dat ook mede heeft toe bijgedragen
dat ik in 1991 zitting nam in het redactieteam, zat
ik als kind (10, 11 jaar) altijd wel thuis uit het raam
te kijken of niet toevallig Theo van Niesen met de
fiets (ja helemaal naar de Driks in Hunten) langskwam om de Boogbal te bezorgen. Thuis hadden
we dan ook altijd ruzie wie hem als eerste mocht
lezen. En de jaren van voor m‟n tiende heb ik niets
gemist want als je niet weet wat je mist dan mis je
ook niets. Destijds bij mijn aantreding als redactielid waren het de coryfeeën van GWVV die
zitting hadden in de redactie. Wie kent er niet de
namen…..Theo van Niersen, Arnold Versleijen en
Jan Roes. Ik werd destijds gevraagd door Arnold
die met de vraag kwam op een donderdagavond:
“Hep i‟j gin zin um in de redactie van de Boogbal
te goan.” Hierop vroeg ik hem “Hoe vol tied kost
mien da tan.” Woarop Arnold zeg: “Wi‟j vergaderen ongeveer zo‟n drie uur per moand.” Hier
hoefde ik niet lang over na te denken, ik was net
getrouwd op dat moment en had geen andere
beslommeringen dus meteen gezegd: “Joa, da
doek”. Achteraf besefte ik me pas dat niet het
vergaderen het meeste tijd kostte maar juist het
fabriceren van de inhoud van de Boogbal. Theo
van Niersen zei met een vooruitziende blik bij mijn
eerste redactievergadering: “Wi‟j willen het anders
doen, wi‟j sloan een andere weg in en doar hemmen wi‟j de hulp van ow bi‟j nodig.” Je kunt nagaan in 1991 al praten over het „digitaal‟ maken
van de Boogbal. Schoorvoetend ging het toen,
toch nog veel geknip en geplak, maar uiteindelijk
samen met Ap Timmers en Toon Gerritsen hebben we toen deze stap kunnen maken. Alles verzamelen in WP 5.0 en dan een avond naar Ap
Timmers om de boel aan elkaar te knutselen in
jawel toen was het er al op een Apple Macintosh
in Adobe. Vervolgens ging alles naar Leo Slufter
die het afdraaide op de drukmachine. Uren/dagen
stond hij in de huidige bestuurskamer en later in
de kelder te draaien en als er dan weer blaadje
vast zat kon hij de hele drukmachine onderdeel
voor onderdeel uit elkaar halen en weer in elkaar
zetten om het spul weer draaiende te krijgen.
Gaandeweg namen de coryfeeën afscheid van de
redactie en nam de jongere garde (samen met
Frank Rots, Toon Gerritsen, Lucia Heutinck) dit
over. Je kunt wel spreken van de overgang van
een analoog redactie naar een digitale redactie.
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Zoals je weet zijn de meeste voetballers geen
goede schrijvers en zijn we dan ook nieuwsgierig of je stiekem toch allebei goed kan?
Kortom hoe zag jou voetbalcarrière eruit?
Mijn voetbalcarrière, ja ik had anders gehoopt
maar meer als het derde zat er niet in. Toch was ik
als voetballer in de jeugd niet slecht maar ook niet
bijzonder goed. Een gemiddelde voetballer met
toch wel gevoel voor de goal. Per seizoen was ik
toch altijd wel goed voor zo‟n tien doelpunten. In
mijn A-junioren tijd heeft Gert Ketelaar mij omgevormd tot verdediger hier heb ik bij de senioren
toch wel veel profijt van gehad. Ik heb altijd in de
laagste regionen van GWVV gevoetbald op één
seizoen na toen Arnold (Ja dezelfde die mij vroeg
voor de redactie) mij vroeg voor het derde. In
dat
seizoen (1989-1990) zijn we toen met het 3e kampioen geworden, of dat aan mij lag denk ik niet
want ik raakte in dat seizoen geblesseerd en
moest noodgedwongen het overgrote deel van dat
seizoen missen. De mooiste tijd als voetballer heb
ik gehad in het zevende van GWVV. Een jong dynamisch team met o.a. de gebr. Ruud en Eddy
v.d. Pavert, Victor van Remmen, (onze headbangende jonkie) mijn broertje Rob, Stefan Pillen,
Frank Rots, Gerard Wentink, Andrè Bussink, Erik
Frazer, Jan Meurs, Frank van de Pavert, enz. Bij
dit team stond niet alleen het voetbal op de eerste
plaats maar ook de derde helft, het kwam dan ook
geregeld voor dat we ons moesten haasten om
Studio Sport om zeven uur nog te kunnen zien.
Ook de uitjes naar Valkenburg, Amsterdam, Lemmer enz. staan in mijn geheugen gegrift. In die tijd
schreef ik ook al regelmatig over ons team voor de
Boogbal dus de verbondenheid met het clubblad is
altijd aanwezig geweest.
Aan mijn voetbalcarriere kwam in 1998 een einde
toen ik in de laatste competitiewedstrijd tegen Ajax
-B heel onschuldig door mijn knie ging, ik had het
gevoel alsof ik in een gat van wel een meter
stapte. Gevolg een gescheurde kruisband. Na revalidatie nog enkele keren geprobeerd de draad
op te pakken maar telkens liet mijn knie me in de
steek. Einde carriere hierna mijn heil gaan zoeken
tot het leiderschap en andere bezigheden binnen
de vereniging. Toch blijft er niets leuker dan zelf
voetballen waar je je ei in kwijt kunt. Kort samengevat een gemiddelde voetballer met gemiddelde
schrijverscapaciteiten.
Gemiddeld? Kom op, niet zo bescheiden? Wat
betreft de boogbal zijn jou werkzaamheden hierbij meer dan bovengemiddeld. Kun je uitleggen hoe het samenstellen van een boogbal in
z’n werk gaat en welke software je hiervoor gebruikt?
Bescheidenheid siert de mens moet je maar
denken. In de regel liggen mijn Boogbalwerkzaamheden binnen één week. Dinsdag‟s een week voor
dat we uitkomen met de Boogbal houden we de
redactievergadering. De voorbereiding voor de redactie-vergadering zit altijd in mijn hoofd en schrijf
ik puntsgewijs wat op papier. We werken dus niet
met een agenda. Op de dinsdagavond nemen we
de inhoud van de uit te brengen Boogbal door en
kijken we als redactie of er nog nieuwtjes te vermelden zijn die niet onvermeld kunnen blijven.
Vaak zijn dat naast de vaste rubrieken ook zaken
die via de bestuursvergadering, en/of sponsorcommissie door zijn gekomen. Hierna gaat ieder re-
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dactielid met zijn/haar taak aan de slag. Voor mij
betekent dat vaak een coördinerende rol waarbij ik
mensen die bv vast schrijven voor de Boogbal,
benader met even een herinnering of toch nog
even dingen terugkoppelen naar teams, bestuur
en/of commissies.
De zaterdag na de redactievergadering begint
voor mij het eigenlijke werk. Ik begin dan met het
rubriceren van de artikelen en kijk wat er allemaal
is binnengekomen op onze Boogbal mailbox, vaak
druppelen erin dat weekend ook nog mailtjes binnen. Discutabele copy koppel ik terug naar de
overige redactieleden (is gelukkig pas een paar
keer voorgekomen). Vervolgens begin ik met het
opmaak van de Boogbal waarbij wij altijd een vast
stramien (lettertype, kolomindeling, vaste koppen
etc) aan houden voor de herkenbaarheid van ons
clubblad. Vervolgens open ik de ingeleverde documenten in Word en laat dit vervolgens per artikel
middels knippen en plakken in de tekstvakken lopen in Microsoft Publsher, meegeleverde afbeeldingen als logo‟s/foto‟s etc worden ook overgeheveld in Publisher. De rubrieken Redactienieuws, Opvallend op de.., Bestuurszaken en
Onder Schot worden door mij zelf gevuld waarbij
ik voor de rubriek Onder Schot vaak input krijg
van andere (redactie)leden.
Bovengenoemde werkzaamheden lopen t/m
woensdag voorafgaand aan het uitkomen van de
Boogbal. In die dagen heb ik inmiddels van de
andere redactieleden kant en klare copy (Super
elf, Dorpsnieuws, Weet je nog van toen en Standen en Topscoorders) ingeleverd gekregen die dan
inmiddels ook zijn verwerkt in Publisher. Vervolgens maak ik van het uiteindelijke Publisher document een PDF bestand ter verzending aan onze
drukker Compuclub. Het is dan woensdagavond
als ik het document als webmaster op onze
GWVV site plaats. Vaak sluit ik met Compuclub
de volgende morgen nog even kort of alles goed
is overgekomen, vervolgens ligt donderdag op het
eind van de middag De Boogbal klaar die vervolgens wordt opgehaald door Marco Jansen. Jan
Zweers onze vaste bezorger brengt dan vrijdag
en/of zaterdag de Boogbal rond. De overige Boogballen worden op de Boogbalkopiebus gelegd zodat de leden van buiten Varsselder-Veldhunten
hier het clubblad kunnen pakken.
Welk onderwerp/rubriek vind je het leukst en
welk rubriek uit het verleden zie je graag terugkeren in de boogbal?
Het leukst vind ik als redactielid altijd om van de
dingen die zijn aangedragen voor de rubriek
Onder Schot een mooi en grappig verhaaltje te
maken. Soms gaat dat de ene keer beter dan de
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andere keer en er moet natuurlijk genoeg stof
hiervoor zijn aangeleverd. Dus bij deze een oproep aan de leden zie je en/of hoor je grappige
situaties meld dit ons dan. Als we telkens zelf
deze rubriek moeten vullen dan komt het vaak uit
één hoek en dat is iets wat we eigenlijk niet willen.
Welke rubriek ik graag terugzie? In het verleden
vond ik de rubrieken zoals die geschreven
werden door Frans Mulder jr. en Jodocus altijd
heel leuk om te lezen, er zou binnen onze vereniging toch wel iemand zijn met zulke talenten als
Frans en Jodocus. Wat ik wel vaak mis in de
Boogbal is het voetbalspel an sich. Bv Een terugkerend item met bv Technische- en/of
tactisische wetenswaardigheden, misschien staat
er wel een trainer/coach op die dit zou kunnen
gaan verzorgen.
Naast de papieren versie is de boogbal ook
digitaal te lezen op www.gwvv.nl.
Je zorgt er mede voor dat deze site up to date
wordt gehouden. Vanwege de digitalisering
heb je onlangs een enquête gehouden om te
onderzoeken of de inwoners de papieren
uitgave willen blijven ontvangen. Voorlopig
blijft de papieren uitgave van 450 stuks dus
bestaan. Hoe zie jij de toekomst van de digitale boogbal?
De enquete heeft uitgewezen dat een papieren
versie toch (nog) wel de voorkeur heeft boven
een digitale versie, alhoewel de foto‟s in de digitale versie mooier en kleurrijker overkomen. Zelf
had ik de redactie voorgesteld om te kijken middels een enquete in hoeverre de Boogbal digitaal
gelezen wordt, nu op dit moment is de tijd er nog
niet rijp voor, maar ik denk dat we over zo‟n 10
jaar een heel ander medium hebben om de
Boogbal te lezen. „Boogbal in the cloud‟ dat klinkt
wel grappig.
Na vele jaren zal de voetbalkantine van GWVV
veranderen in een dorpshuis met een geheel
ander karakter. Wat vind je van deze ontwikkelingen? En welk prominent persoon zou je
willen die dit gebouw officieel gaat openen?
Persoonlijk vind ik deze ontwikkelingen voor het
dorp Varsselder-Veldhunten positief te noemen.
Voor de leefbaarheid in ons dorp is het
onontkomelijk om als verenigingen samen te
werken, we worstelen elke keer met dezelfde
problematiek, door sommige dingen samen te
bundelen kun je je meer focussen op de core
business en dat is voor GWVV het voetbal.
In de samenwerking naar het gemeenschapshuis
toe met o.a het OLV Gilde, De Stichting en
GWVV zag je dat iedereen bereid was om concessies te doen om dit voor elkaar te krijgen. We
moeten af van het „hokjes‟ denken en samen toe
naar een leefbaar dorp waar het nu en straks fijn
is om te wonen en waarbij iedereen er aan bijdraagt om dit leefbaar te houden. Wel vind ik het
belangrijk dat iedere vereniging zijn eigen cultuur/
identiteit behoudt en niet verzandt in het grote
geheel.
Welk prominent figuur dit zou moeten openen,
daar vraag je me wat, ik kan je wel zeggen dat
het voor mij persoonlijk in ieder geval geen hoogwaardigheidbekleder hoeft te zijn, maar iemand
die midden in de samenleving van VarsselderVeldhunten staat. Voor mij mag dat dan ook de
nacht-burgemeester van Varsselder-Veldhunten
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zijn, wie dat dan ook moge zijn. De Stichting zal
hierover ook wel haar gedachten hebben.
Tijdens onze boogbalvergaderingen is er wel
eens gesproken over de toekomst van de
boogbal. Dit voetbalblad gaat hand in hand
samen met de Buitenham.
Een dorpshuis zorgt ervoor dat alle verenigingen binnen Varsselder-Veldhunten samen
op één locatie komt. Het gaat niet meer alleen
om GWVV en zullen we meer moeten samenwerken met alle verenigingen. Hoewel deze
vraag misschien wat gevoelig ligt, maar wat
zou je ervan vinden dat de boogbal een andere samenstelling krijgt, zoals een dorpsblad
met info over alle verenigingen?
De Boogbal is altijd al een dorpsblad geweest en
dat zal het ook blijven. Over voetbal is nu eenmaal meer te schrijven dan een concours en/of
uitvoering omdat er elke week wedstrijden
worden gespeeld. Als je van de Boogbal een
dorpsblad zou maken waarbij alle verenigingen
zeggenschap zouden hebben over bv de inhoud,
dan krijg je naar mijn mening snel het idee dat
ook alle verenigingen evenveel mogen publiceren. De insteek van GWVV is altijd geweest om
de verenigingen de gelegenheid te bieden om
gratis te kunnen publiceren in de Boogbal en hier
is ook altijd gretig gebruik van gemaakt. En zoals
ik in de vorige vraag ook al aanhaalde de identiteit van de verenigingen moeten behouden blijven, de Boogbal is ook o.a. een onderdeel van
de identiteit van GWVV.
Je bent samen met Carlo
Cornielje leider/
grensrechter van het 5e elftal, voorheen 4e.
In de voorgaande jaren en nu nog altijd, een
elftal die wekelijks goed voetbal laat zien.
Deze groep is de laatste jaren op enkele
plaatsen gewijzigd. Hoe is de samenwerking
met Carlo en hoe krijgen jullie het telkens
voor elkaar dat dit elftal altijd op hoog niveau
blijft voetballen?
De samenwerking met Carlo loopt altijd heel
goed, we voelen elkaar blindelings aan. Onze
rollen draaien we dan ook
halverwege het
seizoen altijd om. De 1e helft van de competitie
verzorg ik de paperassen en vlagt Carlo, de
tweede seizoens helft draaien we de rollen om.
Daarbij komt nog eens dat Carlo nog wel eens
een „rake‟ opmerking kan maken als het neerkomt op ….je weet wel, zelf ben ik daar ook niet
vies van en voel me bij dat soort humor wel thuis.
De tweede vraag waarom dit elftal altijd op een
hoog niveau blijft voetballen daar kan ik heel kort
in zijn: dat ligt aan de aanpak van de leiders. Tuurlijk niet, die jongens die weten waar Abraham
de mosterd haalt, die hoef je niet veel meer wijs
te maken. Zulke doorgewinterde jongens als bv.
Toon Slutter, Rien Klompenhouwer enz. die hebben wel zoveel bagage dat ze aan een half
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woord in het veld genoeg hebben.
Een aantal keren per jaar speelt het
eerste elftal een streekderby. Na die bijzondere wedstrijden wordt altijd een
‘Noa Proat Uurtje’ georganiseerd. Altijd
erg gezellig en dus goed voor de omzet.
Binnenkort dus ook GWVV - Ulftse
Boys. Wie werken hierin mee of doe je
dit echt helemaal alleen en hoe bereid je
dit voor?
Een paar seizoenen geleden kwam Ruud
Pastoors een keer bij het Bestuur zitten en
kwamen we zo aan het praten over de activiteiten rondom een wedstrijd binnen de
vereniging. Niet dat er niets gebeurde,
maar hij was van mening dat er nog meer
uit te halen was, als het dingen betrof
buiten het voetbal om. De jongens van
GWVV 1 hadden toen net een Hollandse
avond georganiseerd wat bijzonder in de
(vis)smaak was gevallen. Wij als Bestuur
zijn daar eens een keer over aan het brainstormen gegaan en het „Noaproat-uurtje‟
kwam toen uit de hoge hoed. Als bestuur
verzorgen Wim Pruyn en mijn persoon
deze activiteit, als je wilt dan kun je hier
nog veel meer dingen omheen organiseren
maar onze insteek is om eerst maar eens
„klein‟ te beginnen met o.a. interviews met
evt. de aanwezigheid van Optimaal FM, de
verkiezing „Kearl van de wedstrijd‟ en het in
het zonnetje zetten van de Pupil van de
Week. Daarnaast zijn we ons nog aan het
beraden met de sponsorcommissie of we
op zo‟n middag bv een sponsor de gelegenheid kunnen geven om zijn bedrijf in de
etalage te zetten. Ook zijn we binnen het
bestuur bezig om bv zulke activiteiten
onder te brengen bij de activiteitencommissie waarbij dan ook bv. zo‟n Hollandse
avond zou kunnen worden geoorganiseerd.
Wil je nog terugkomen op 1 van de
vorige vragen of heb je nog een andere
aanvulling/aanmerking?
Normaal zit er altijd een vraag bij deze rubriek of je nog een wens hebt op voetbalgebied deze heb ik gemist, dus bij deze
deze vraag die ik aan mijzelf stel;
Als ik een wens mocht doen op voetbalgebied dan zou dat voor mij zijn:
Laten we het maar GWVV gerelateerd
houden en wat realistisch,
dat GWVV 1
een keer uitkomt in de 4e klasse KNVB. De
potentie zit in deze groep, voetballend gezien kan het dus waarom niet.
Verder heb ik een hekel aan mensen die
altijd negatief zijn en altijd maar dingen
aandragen waar je niet verder mee kunt.
Negatief zijn mag, maar stel daar dan ook
een wederwoord tegenover hoe het wel
zou moeten en waarbij je dan ook je medewerking
verleent. Waar ik ook een hekel aan heb is
(schaam) haar in de pisbak.
Nico, bedankt voor alweer een nieuwe boogbaluitgave en je tijd voor deze rubriek, we wensen je veel geluk en gezondheid toe als kersverse Abraham.
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Agenda:
27 oktober: Ledenvergadering
6 November: Noaproatuurtje
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand oktober

Oktober:
1
3
6
8
13
14
15
15
16
18
21
22
22
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Kevin
Koen
Roel
Chris
Nico
Kees
Peter
Wouter
Saskia
Theo
Mick
Martijn
Floyd

Riviere
Offenberg
Geerts
van Aalst
Immink
van de Pavert
Berendsen
Kock
van de Pavert
Vonk
Besselink
Klompenhouwer
Robben
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22
23
23
25
25
26
30
31
31

Daan
Paul
Gusta
Sven
Eric
Thomas
Hugo
Sam
Koen

Kroesen
Geelen
Slutter
Maatman
Huls
Wissing
te Kaat
Overbeek
Nieuwenhuis

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

GWVV
superelf
2011/2012

I

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

Een goed adres:

De Spelregels:
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 5e elftal)
mogen 2 voetballers geselecteerd worden.
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 5e
elftal, maar let op: echter de keeper mag niet in
één elftal spelen van één der gekozen verdedigers.
- totaal zijn er dus 10 spelers en 1 keeper.
- er is door de wedstrijdleiding een lijst
samengesteld met keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers uit verschillende teams.
De wedstrijdleiding bepaald wie in welke categorie thuis hoort.
- de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te
verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te
hebben. (3 verdedigers, 4 middenvelders en 3
aanvallers).
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam
bedenken.
- iedereen kan zich als deelnemer in laten
schrijven en deelname is gratis.
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is
voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf
wedstrijdleiding.
- de wedstrijdleiding is in handen van Marco Jansen.
Verdeling van de punten;
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt
scoort levert dat 3 punten op.
- als een speler uit de middenlinie scoort levert
dat 4 punten op.
- als een speler uit de achterhoede scoort levert
dat 5 punten op.
- als een doelverdediger scoort levert dat 10
punten op.
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3
punten op.
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten
tegen krijgt levert dat 3 strafpunten op.
- als een verdediger in een team speelt dat meer
dan 4 doelpunten tegen krijgt levert
dat 2 strafpunten op.
- als een verdediger uit een team geen doelpunten tegen krijgt levert dat 2 punten op.
- als een speler uit het veld gezonden wordt
levert dat 5 strafpunten op
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald
voor het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0.
Het aantal doelpunten dat door de 11 gekozen
spelers gescoord is in het doel van de tegenpartij
worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal
doelpunten dat de gekozen keeper heeft
doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is de uitslag van
het team dus 3-2. Als door een blessure van de
keeper deze niet in staat is mee te doen dan telt
het aantal tegendoelpunten van het elftal waarin
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag
de trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan
ontvangt hij 3 punten. Als hij op basis van deze
uitslag heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en
als hij verloren heeft dan ontvangt hij geen
punten.
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De
Superelfcompetitie begint op zondag 30 oktober.
Per persoon mag er maar één formulier ingevuld worden en het moet uiterlijk donderdag 27 oktober binnen zijn.
Iedereen veel succes gewenst,
De wedstrijdleiding.
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(vervolg Super elf)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

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

1e
2e
3e
4e
5e

Naam deelnemer:
Ploegnaam:

1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
5e
5e
5e
5e
5e
5e

Spelersnr.

Spelersnaam

Elftal

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

(keeper)

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

(middenvelders)

(aanvallers)

1e
1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
5e
5e
5e
5e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
2e
3e
3e

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

Sponsored by “Grandcafé De Bank”

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Keepers:
Sven te Kaat
Luuk Egberts
Thymo S/Theo van W
Nick Pruijn
Marcel v/d Pavert
Verdedigers:
Jurgen Schut
Sven Maatman
Jacco te Kaat
Martin Bolk
Bob Zweers
Werner Wellink
Paul Wijsman
Roel Jansen
Bart Vinkenvleugel
Tim Heutinck
Maik te Kaat
Frank v/d Pavert
Rick Heinen
Koen Soontiëns
Kay Mulder
Jordy Steverink
Yuri Sohilait
Maikel Liebrand
Jorick Messink
Emra Kurtuglu
Hans Bruins
Arthur Bonenkamp
Tonny Slutter
Ferenc Schepers
Harm te Kaat
Erwin Zimmerman
Middenvelders:
Jeroen Aalders
Chiel Le Comte
Chiel Terhorst
Dirk Jansen
Maik Jansen
Pascal Sloot
Markus Schwartz
Sven Huls
Rick Hendrixen
Bart Zweers
Ralf v/d Pavert
Dennis Boerboom
Erik Ketelaar
Stijn Marcus
Emiel Kolks
Jos Ketelaar
Kevin Rivière
Jeroen Stieber
Jurjan Wezenberg
Tom Wezendonk
Pieter Laban
Simon Kissing
Andrès Moreno
Theo Heutinck
Gert Martens
Rien Klompenhouwer
Aanvallers:
Sebastiaan Flipse
Chris van Aalst
Tim Jansen
Kees v/d Pavert
Ramiro Tersteeg
Niels Schweckhorst
Tom Wanders
Danny van Wessel
Paul Geelen
Jimi Moreno
Jelle Visser
Marco Menke
Twan Berndsen



1
2
3
4
5

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

Uiterste inleverdatum 27 oktober bij Marco Jansen of in de bus

De BoogbalplannerSeizoen 2011-2012
copie binnen:
3 november
1 december
16 februari 2012
15 maart
12 april
17 mei
vervolg Spelerslijst)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Jordy Bussink
Floyd Robben
Joël Robben
Roel Geerts
Gideon Sohilait
Jeen Grievink
Sebas Kissing
Niels Huntink
Johnny Moreno
Frank v/d Schuur
Han v/d Pavert
Walter Hendrixen
Marc Welling
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3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
5e
5e
5e
5e
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komt uit op:
10 november
8 december
23 februari 2012
22 maart
19 april
24 mei

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012
Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren:
- Nico Immink met het bereiken van z‟n
Abrahamsgerechtigde leeftijd.







In deze Boogbal zie je de foto‟s van de elftallen
staan met hun nieuwe tenue‟s. Bij GWVV 2
hebben ze hier wat opgevonden, wie de positie
bepaald wie waar komt te staan. Peter Roes
geeft dit nl. volledig uit handen aan Marco Jansen en waarom dan wel? Wel, omdat dit
enigste keer is in het seizoen dat Marco de opstelling mag maken, verder moet hij dan ook
niet meer zeuren. Marco doet dit echter wel
met style, hij pakt de poster van Ajax die bij
hem op slaapkamer hangt erbij en probeert zo
z‟n mannetjes goed neer te zetten alsof het
Ajax 1 is..
Het is nooit gemeten, maar weet u wie bij
GWVV binnen de snelste tijd vanaf de aftrap
een goal heeft gemaakt? Wij noteren Floyd
Robben op 25 september 2011. De spits (altijd
back in de jeugd) de openbaring in het 3e
elftal, scoorde binnen 20 seconden na de aftrap. Floyd ga zo door!
In het vijfde elftal sparen ze elke wedstrijd 5
euro om hier lief en leed mee te kunnen betalen. Walter Hendrixen hoeft volgens Tonny
Slutter niets meer te sparen. En waarom dan
niet:
Walter tegen de penningmeester van GWVV 5:
“Zeg mo’k vandaag nog wat spoaren” Tonny die
dit verhaal meekrijgt “Ach nee Walter vandaag
niet, want I’j hep ow al de hele wedstrijd
gespoard.”
In de vorige Boogbal hadden we een onderstel
van benen op een zoekplaatje gezet. Er is bij de
redactie een reactie binnengekomen die de persoon in kwestie goed raadde, hij krijgt een
waardebon van De Bank alwaar hij de persoon
in kwestie hoogstpersoonlijk kan ontmoeten.

 Roel Jansen probeerde bij zijn trainer een wit

voetje te halen door bij het afronden op doel de
bal gigantisch hard tegen de touwen te jagen.
Dit ging echter volledig mis, gevolg bal over het
vangnet, in de sloot achter het doel. Roel niet
wetende dat de bronnering op deze sloot afwatert, komt van een koude kermis thuis deze
keer geen wit voetje maar een nat voetje. Na
het uitwringen van de sokken kon hij in de natte
voetbalschoenen z‟n training vervolgen.

Pieter Laban speler bij GWVV 4 zat het zondag

2 oktober niet mee. Hij werd met een zware enkelblessure op de brancard van het veld gedragen.
Achteraf gezien was het wel te verklaren:
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COMPETITIE JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.:
17-9-2011 Terborg E2GD
17-9-2011 GWVV E2G
17-9-2011 SDOUC D3
17-9-2011 GWVV C1G
18-9-2011 Gendringen 7
18-9-2011 Zeddam 2
18-9-2011 GWVV 3
18-9-2011 GWVV 5
18-9-2011 Bredevoort 1
24-9-2011 Ajax B E3G
24-9-2011 GWVV D1G
24-9-2011 GWVV E1
24-9-2011 Ulftse Boys C2
25-9-2011 FC Trias 9
25-9-2011 GWVV 2
25-9-2011 Dinxperlo 5
25-9-2011 GWVV 1
1-10-2011 SVGG E1G
1-10-2011 Terborg D2G
1-10-2011 GWVV C1G
2-10-2011 SDOUC 6
2-10-2011 GWVV 2
2-10-2011 Doetinchem 6
2-10-2011 GWVV 4
2-10-2011 GWVV 1
8-10-2011 Terborg E4G

GWVV E1
FC Trias E8
GWVV D1G
Zeddam C1G
GWVV 4
GWVV 2
SVGG 2
Etten 4
GWVV 1
GWVV E2G
FC Trias D4
Den Dam E1
GWVV C1G
GWVV 3
VIOD 5
GWVV 5
KSH 1
GWVV E1
GWVV D1G
DZC '68 C3
GWVV 5
Kilder 3
GWVV 3
Ruurlo 8
Stokkum 1
GWVV E2G
Den Dam /
8-10-2011 GWVV D1G
NVC D1G
8-10-2011 GWVV E1
Dinxperlo E2
8-10-2011 Varsseveld C2 GWVV C1G
9-10-2011 GSV '38 4
GWVV 2
Keijenburg.
9-10-2011 Boys 4
GWVV 4
9-10-2011 GWVV 5
Ajax B 4
9-10-2011 Zelhem 1
GWVV 1

Net in het
nieuwe geel
wit gehesen
en dan met
rugnummer
13 spelen dat
vraagt om
problemen.
Pieter veel
sterkte met je
herstel. En
dan geen
shirtje met nr.
13 meer
aantrekken.
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1
7
2
1
3
1
1
1
2
1
1
9
0
0
0
2
2
5
3
2
3
3
3
5
Afg.
9

13
9
4
4
0
6
2
4
2
4
1
4
8
3
3
3
2
11
1
0
1
1
4
1

1
17
0
4

2
3
5
3

2
8
0

2
1
3
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Jeugdnieuws


Competitie

Er zijn er al weer 4 zaterdagen competitie gespeeld. De C1 begon met
twee nederlagen maar inmiddels beginnen de trainingen van Ted, Chiel
en Kees zijn vruchten af te werpen. Elke week zal er één speler bij de
D ingezet worden, omdat men daar het team nog niet compleet heeft.
De D begon deze competitie met twee overwinningen, helaas daarna
een gelijkspel en twee wedstrijden verloren. Tevens krijgt de D zo af en
toe assistentie van een aantal E spelers, die op hun beurt twee
wedstrijden spelen. Natuurlijk wordt geprobeerd om dit zoveel mogelijk
te beperken. De E1 doet het deze competitie erg goed, nog steeds
ongeslagen met een enorm positief doelsaldo. De E2 doet het goed in
de middenmoot. De jongsten van onze vereniging komen uit in de SSL.
Helaas wordt er nog niet gewonnen, maar het team heeft er veel plezier in.


Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:

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
Ted van de Pavert
tel. 684915
Marco Menke
tel. 0633636873
Mike Frazer
tel. 631810
Manfred Kuster
Stan van de Pavert
tel. 684915
Twan Berendsen
tel. 632260
Jordy Bussink
tel. 632239
Sebastiaan Flipse
tel. 632977
Chiel le Comte
tel. 686292
Dorpshuus:
Kitty Berndsen
Bennie Mulder
Peter Roes
Kristel Aalders
Ferenc Schepers
Isabel Frazer

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

Beterschap

Hoeveel pech kun je hebben. Merlijn uit de E2 begint fanatiek aan de
eerste competitiewedstrijd tegen Longa en komt na 5 minuten al ten
val. Later bleek dat zijn sleutelbeen gebroken is. Merlijn heel veel beterschap en we hopen dat je er snel weer bij kunt zijn. Want langs de
kant toekijken is best moeilijk of niet? Ook Mick is weer steeds vaker op
het voetbalveld te zien, nog niet als speler maar als assistent coach!



KNVB

Maud uit de C1 heeft een aantal selectiewedstrijden bij de KNVB voor
meiden onder de 13 regio Groenlo gespeeld. En ja hoor, ze hoort bij de
laatste 16! Gefeliciteerd, Maud. Tot eind december staan er een aantal
wedstrijden en een stagedag gepland door de KNVB.



Vrijwilligers

Bij deze een woord van dank aan alle vrijwilligers die elke zaterdag de
jeugd wil begeleiden. Tevens zijn er een aantal mensen die zo af en
toe eens willen fluiten en/of leiden. Zo heeft Ronald (oom van Kai M)
zich aangeboden om tot de winterstop de leider te willen zijn van de
E2. Bedankt!



Talentenplan “de Graafschap”

Justin, Sem en Koen O. zijn in september 3 maal naar het “Graafschap
Talentenplan” geweest. Helaas zijn ze niet door naar de volgende
ronde, maar alle drie hebben ze leuke, leerzame middagen gehad.



Presentatie boek Frans Mulder

Zoals jullie vast wel weten wordt het boek van Frans Mulder op donderdag 10 november om 21.00 uur gepresenteerd. Ook voor de jeugd
wordt deze avond wat georganiseerd. De organisatie ligt in handen van
Ted van de Pavert en Chiel Terhorst. Zij zullen jullie op de hoogte
houden.



Clubkleuren

Inmiddels speelt de gehele jeugd van GWVV ook in de nieuwe
clubkleuren; GEEL/WIT. Elk team heeft haar eigen wasmoeder, die ieder weekend tegen een vergoeding, probeert de broeken weer wit te
wassen!

40

Boogbal nr. 2

pagina 22

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Oktober
22 Try out concert Fanfare
27 Ledenvergadering GWVV
November
5 oud papier ophalen
6 Noaproatuurtje
10 uitreiking boek Frans Mulder jr.

Gezamenlijk
Try Out Concert
Fanfare St. Gregorius en
Fanfare Excelsior
Silvolde.

O
p zaterdag 22 Oktober organiseert Fanfare
St. Gregorius een Try Out concert in de DRU

Cultuurfabriek in Ulft.
Dit als voorbereiding op het muziekconcours waar
de Fanfare op 20 November a.s. in Enschede aan
deel gaat nemen. De fanfare komt uit in de vierde
divisie van de KNFM. (Koninklijke Nederlands Federatie van Muziekverenigingen) De laatste keer
dat er meegedaan werd aan een muziekconcours
was in 2006 o.l.v. Ria Degenkamp. Er is in de laatste tijd veel veranderd en iets waar de Fanfare erg
blij mee is, is het record aantal leerlingen. Een
groot deel hiervan heeft het A-diploma gehaald en
speelt inmiddels al in het orkest mee. Ook kunnen
we steeds meer de invloeden van onze huidige
dirigent Gerjo Seesink terug horen. Hij is sinds
2007 de muzikale leider van muziekvereniging St.
Gregorius. Deze beide gegevens maken het extra
spannend om deel te nemen aan een muziekconcours. Het is natuurlijk wel een goed moment om
te bepalen op welk niveau het orkest op dit moment speelt.
Als inspeelwerk is voor “Boulder Ridge” gekozen.
Een statig en markant nummer waarmee we de
jury probeert te imponeren. Daarna volgen het
verplichte nummer “The Field” en het keuzenummer “Sounds for Winds” die beide door drie juryleden worden beoordeeld. Bij voldoende punten
(80 punten of meer) wordt een eerste prijs behaald. Er wordt o.a. gelet op klankvorming, samenspel en techniek. Om een goed resultaat te
behalen is veel repeteren nodig. Thuis de muzieknoten instuderen en tijdens de orkestrepetities de
puntjes op de i te zetten. Verder is het zaak om
ervoor te zorgen dat de muziekwerken zó gaan
klinken zoals de componist het bedoeld heeft. Om
alvast te wennen aan het spelen in een ander omgeving, zoals tijdens het concours, gaat de Fanfare een z.g. Try Out concert geven. De Rabo theaterzaal van de DRU Cultuurfabriek is hiervoor een
geschikte locatie. Ook Fanfare Excelsior uit Silvol-

40

Boogbal nr. 2

de is zich aan het voorbereiden op een muziekconcours. Zij gaan o.l.v. dirigent Wilma Wensink –
Dierssen, op 5 November a.s. naar Hoogezand en
doen er alles aan om met de nummers Edge of
Field and Meadows en Pacis Valley, een eerste
prijs te gaan halen.
Een uitstekend moment om de krachten te bundelen en een gezamnlijk Try Out concert te geven.
Christelijke Muziekvereniging Excelsior komt, net
zoals wij, uit in de vierde divisie. Een mooie gelegenheid om in één concert beide orkesten aan
werk te zien. Naast de concourswerken en inspeelnummers zullen de orkesten ook enkele
luchtige nummers brengen.
Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is
gratis.
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(vervolg dorpsnieuws)

Zinkput nieuws

A

nders als voorgaande jaren, komen de
leden van carnavalsvereniging “De Zinkput”
eind oktober bij U aan de deur voor de verkoop van de jaarlijkse donateurkaarten. Kaart
per persoon € 5.- vanaf 16 jaar. Wij hopen weer
net als voorgaande jaren dat u onze vereniging
een warm hart toedraagt en dat u met deze kaart
een fijne carnaval kunt beleven.
Het bestuur

Ontspanningsmiddag
De Zonnebloem
afd.Varsselder
Veldhunten

W

oensdagmiddag 21 september was er
weer een gezellige middag voor onze bezoekers van de Zonnebloem. Dit keer werd het
in De Tent gehouden omdat de voetbalkantine
verbouwd wordt.
Rond 2 uur werden er 28 mensen verwelkomd
door de vrijwilligsters met koffie/thee en een heerlijke appelpunt. Daarna moesten de hersens
getraind worden met het spel “Vragenderwijs”. De
groep werd in tweeën gedeeld, zodat het een
echte wedstrijd werd.
Er moesten makkelijke en moeilijke vragen beantwoordt worden over vroeger. Natuurlijk ging dat
niet helemaal eerlijk want er werd veelvuldig voorgezegd.
Toch ging de strijd gelijk op en had iedereen gewonnen.
Dit werd beloond met hapjes, drankjes en snacks.
Iedereen had het prima naar de zin.
Daarna kon iedereen nog in de fotoboeken kijken
van het gilde waar prachtige foto‟s instonden van
de kermis, vaandelzwaaien op het hoogste punt
in de sneeuw en de
geslaagde recordpoging.
Om 5 uur was de middag weer afgelopen en ging iedereen tevreden
richting huis.

5 GOUDEN TIPS VOOR GEDRAG LANGS DE LIJN

1. PLEZIER GAAT VOOR PRESTEREN!
In plaats van „heb je gewonnen‟ en „heb je gescoord?‟
kun je ook vragen: „was het leuk‟ en „hoe ging het?‟
Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je
kinderen dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor
een sport gaat een kind presteren naar kunnen.
2. MOEDIG AAN, MAAR COACH NIET MEE
Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe
goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant
coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed
idee. Als er een coach is maakt die afspraken met het
team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept.
Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen of er voor
zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als
dat wat je roept negatief is.....
3. MOEDIG ALLE KINDEREN AAN, NIET ALLEEN
DIE VAN JEZELF!
Niet alle ouders zijn er bij of kunnen erbij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt is dat
wel zo leuk voor allemaal.
4. GEEF ZELF HET GOEDE VOORBEELD
Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk
maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage!
Soms zit het mee en soms tegen, dat hoort bij de sport
en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en zo te
leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we
daar met respect mee om moeten gaan.
5. LAAT JE KIND ZIJN OF HAAR SPORTZELF
BELEVEN
Zelf het eerste nooit gehaald en is nu je missie dat je
kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel
logisch en prima zolang je die wensen en ambities voor
jezelf houdt. Laat je kind zelf aangeven en de leiding
nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan
beleeft het echt plezier aan zijn sport!

Namens de vrijwilligsters Tiny, Wil,
Riny, Anny, Els en Dianne.

40

Boogbal nr. 2

pagina 24

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

S

Weet je nog van toen?

portief gezien heeft ons dorp door
de jaren heen steeds een bijdrage
geleverd in de samenleving. In
vroegere jaren was het de voetbalclub
V.V.O. (Varsselder-Veldhunten Overwint)
die een aantal jaren heeft bestaan. Het
speelde in de competitie in de jaren 19331937 in de kleuren zwart-wit. Er werd met
1 elftal deelgenomen, het 2e speelde alleen vriendschappelijk. Behalve uit het
toen 70 gezinnen tellende dorp, waren er
ook spelers uit Etten en van De Pol lid
van V.V.O. In 1937 is de club ontbonden.
Tijdens de oorlogsjaren lag er veel stil, zo
ook de sport. Wel werd er wat gevoetbald
door de jongens op het speelveld tussen
kerk en school en in weilanden. Voor de
De korfbalvereniging Blauw Wit
meiden was er weinig te bieden als de
actief tijdens een wedstrijd
gymlessen op school, en in de
zomermaanden een partij slag- of korfbal
en mocht het materiaal van school geleend worden. Op aandringen van enkele meiden kwam er
in 1947 een korfbalvereniging en werd deelgenomen aan de competitie. In eerste instantie
speelde men onder de naam Varsselder-Veldhunten en kende geen clubkleuren. In een latere
periode speelde men in witte blouse en blauwe rokken onder de naam: Blauw-Wit. Er werd
deelgenomen aan de competitie in de jaren 1947-1951 en daarna door gebrek aan leden en
leiding ermee opgehouden. Velen vonden dit erg jammer. Een vurige wens van de jongens was
en bleef een voetbalclub oprichten. Dit werd dan weer tegengesproken, dat dit geen
bestaansrecht zou hebben, aangezien er vroeger ook al een club naar de knoppen was gegaan.
Tegen deze domme gedachten was geen kruid gewassen, en voetbalde men verder op het
schoolveld en de varkenswei van Berendsen in Veldhunten. Men berustte, totdat er plotseling op
een Gildevergadering in 1950 werd besloten, om op de knollenkermis (3 e weekend van oktober)
een wedstrijd Varsselder tegen Veldhunten te spelen, met als inzet een wisselbeker. Dit was
groot nieuws, en werd de wedstrijd van het jaar, omdat de rivaliteit tussen beide buurtschappen
destijds ongekend hoog was. Er
werd om en om gespeeld in
beide plaatsen, waarbij de
emoties soms hoog opliepen en
weken nawerkten. Tijdens de 4e
ontmoeting in 1953, veroverde
Veldhunten definitief de beker
door 3 jaar op rij te winnen. Hiermee werd deze bijzondere
jaarlijkse traditie afgesloten en
zocht men naar een alternatief.
Daarom werd wederom door het
Gilde voorgesteld om met een
verbroederingselftal van beide
buurtschappen op kermiszondag te spelen tegen een
andere plaats. Hiervoor werd
Voorst bereid gevonden, maar
dan moest men ook in Voorst
op de kermis komen spelen.
Deze uitwisseling heeft jaren
Het KWJ elftal tijdens een toernooi in 1967met hun leiding.
stand gehouden en speelde
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men ook wel tegen andere
buurtschappen onder de naam:
D.S.O.M. (door samenwerking
overwint men). Hierdoor gingen
ook veel jongens lid worden van
S.D.O.U.C., Etten en Ulftse Boys,
totdat G.W.V.V. in 1963 werd opgericht. Dan was er nog een
vorm van sporten in de
toenmalige K.W.J. (Katholieke
Arbeiders Jeugd) die in 1958
werd opgericht. Behalve hun eigen doelstelling werd ook
deelgenomen aan wandelmarsen, sportdagen en voetbaltoernooien. Veel leden van de
K.W.J. werden ook lid van
G.W.V.V. en mochten gebruik
maken van de accommodatie en het
G.W.V.V. tenue gebruiken. Dit arberders- en sportteam vormde een
sterk geheel dat veel prijzen
behaalde tot 1979. Zo nam door
deze sportwisselingen de rivaliteit
tussen beide buurtschappen in de
loop der jaren af, en werd het een
dorp dat stond voor iets. Dit gold
ook, toen een damesafdeling onder
de vlag van G.W.V.V. tot stand
kwam. Al enkele jaren eerder was
deze vraag gesteld door een aantal
dames aan het toenmalige bestuur.
Telkens werd het afgeraden met als
antwoord, dat wordt circus op onze
velden en poppenkast. Maar toen in
september 1983 weer een verzoek
kwam kreeg men een positief antwoord en alle medewerking. Er
melden zich een 15- tal leden, er
kwam een trainer, oefenwedstrijden
waarvan de eerste was tegen de C
junioren van G.W.V.V. In het
seizoen 1984-1985 werd
deelgenomen aan de competitie. De
jaren hierna meldden zich een aantal meiden aan uit Ulft, Gendringen
en Megchelen en werd met wisselend succes gevoetbald. In het
seizoen 1993-1994 werden de
dames zelfs kampioen. Behalve het
voetbal waren de G.W.V.V. dames
ook actief bij andere gelegenheden
zoals uitstapjes, feestavonden en
carnavalsoptochten. In oktober 1995
werd gestopt met de voetbalactiviteiten vanwege te weinig leden. Zie
hier in het kort een samenvatting
van sportverenigingen en groeperingen die er eens waren in het dorp.
B. Kroesen.
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Standen en Topscoorders 2011-2012
STAND 1e PERIODE

5e klasse C

Club
Club
Gespeeld Punten voor tegen
Keijenburgse B. 1
6
13
16
10
MEC 1
6
12
14
11
Stokkum 1
5
11
13
6
Ulftse Boys 1
Bredevoort 1
Vosseveld 1
GWVV 1

6
6
6
5

11
10
10
8

15
12
14
11

11
9
12
8

KSH 1
MvR 1
Terborg 1
Zelhem 1
SVGG 1

6
6
6
6
6

8
7
4
3
1

14
15
13
5
5

13
12
17
17
21

Keijenburgse B. 1

6

13

16

10

MEC 1

6

12

14

11

Stokkum 1

5

11

13

6

Ulftse Boys 1

6

11

15

11

Bredevoort 1

6

10

12

9

Vosseveld 1

6

10

14

12

GWVV 1

5

8

11

8

KSH 1
MvR 1

6
6

8
7

14
15

13
12

Terborg 1

6

4

13

17

Zelhem 1

6

3

5

17

SVGG 1

6

1

5

21

Res. 7e klasse

Res. 5e klasse
Club
VIOD 5

Gespeeld Punten voor tegen

voo
Gespeeld Punten r tegen
5
13
17
6

GSV '38 4
DCS 5

5
5

12
11

17
21

8
6

GWVV 2
SC Rijnland 3
OBW 4
Kilder 3
MvR 3
Zeddam 2
Varsseveld 4
Zelhem 3

5
4
3
3
5
5
3
3

9
7
6
3
3
3
0
0

16
13
8
8
10
6
3
3

10
4
11
9
18
22
11
17

Club
Sint Joris 2
VVG '25 3
Silvolde 6
SVGG 2
VIOD 9
GWVV 3
FC Trias 9
Doetinchem 6
NVC 2
Ulftse Boys 5
Varsseveld 8
Doetinchem 6

Gespeeld Punten voor tegen
5
12
20
4
4
10
15
6
3
9
19
2
2
6
5
2
3
6
6
6
4
6
9
7
5
4
7
17
3
3
10
9
4
3
6
12
4
1
6
22
5
1
4
20
1
0
0
6

Res. 7e klasse

Res. 7e klasse
Club
Gespeeld Punten voor tegen
Winterswijk 5
4
12
25
4
Keijenburgse Boys 4
5
10
13
9
Bredevoort 4
4
9
9
2
Gendringen 7
5
9
11
9
AD '69 7
4
7
13
10
FC Trias 7
4
6
11
10
Terborg 4
3
4
11
9
GWVV 4
4
4
8
9
SVGG 3
2
3
6
10
Stokkum 3
4
3
18
21
SC Meddo 4
5
3
8
28
Ruurlo 8
4
0
3
15
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Club
VVL 3
Etten 4
SDOUC 6
Ulftse Boys 6
GWVV 5
Winterswijk 6
Gendringen 6
MEC 5
RKZVC 5
FC Trias 10
Ajax B 4
Dinxperlo 5
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Gespeeld Punten voor tegen
5
15
29
10
4
12
20
4
4
12
16
5
5
9
19
14
5
9
16
11
5
9
15
10
5
9
19
20
5
4
7
14
5
3
9
19
5
3
3
17
5
1
5
21
5
0
6
19
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TOPSCOORDERS SENIOREN:
Jurjan Wezenberg
Floyd Robben
Theo Heutinck
Marc Arnold
Frank v/d Schuur
Niels Schweckhorst
Chiel Terhorst
Jeroen Aalders
Werner Wellink
Kees v/d Pavert
Danny van Wessel
Rick Hendrixen
Paul Geelen

4e
3e
5e
5e
5e
1e
1e
2e
2e
1e
2e
2e
2e

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

Jelle Visser
Twan Berndsen
Han v/d Pavert
Jurgen Schut
Chris van Aalst
Chiel le Comte
Jimmy Moreno
Ramiro Tersteeg
Marcus Schwartz
Marco Menke
Micheal Liebrand
Niels Huntink
Rien Klompenhouwer

2e
3e
5e
1e
1e
1e
2e
2e
3e
3e
4e
4e
5e

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

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club
Zeddam C1G
AZSV C3
Silvolde C2
GWVV C1G
VIOD C3
DZC '68 C3
AD '69 C1
Wolfersveen C1G
KSH C1D
VIOD C4G
Varsseveld C2
Ulftse Boys C2

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

13
10
9
9
8
6
6
6
5
3
3
3

36
24
17
17
12
8
12
10
17
10
6
10

9
6
9
11
16
5
21
20
20
16
17
29

Topscoorders C1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Kris
7
Joey
3
Robin
3
Juul
2
Thomas
2

Club

Gespeeld Punten voor tegen

GWVV E1

5

15

56

17

DZSV E2
Etten E1
Terborg E2GD
FC Trias E4
AZSV E4
Silvolde E2
Varsseveld E3
Ajax B E2
Dinxperlo E2
Den Dam E1
SVGG E1G

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12
12
9
9
7
7
7
5
3
1
0

21
28
26
17
18
17
20
12
10
11
19

8
18
28
21
15
17
21
13
28
29
40

Topscoorders E2-pupillen:
naam: aantal doelpunten
Sem
Douwe
Gijs
Bart
Koen
Cas

9
5
3
2
1
1
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Club
Den Dam D1G
Gendringen D2
AZSV D6
SDOUC D3
FC Trias D4
DZSV D2GD
GWVV D1G
Terborg D2G
Silvolde D2
Dinxperlo D2
WVC-Winterswijk D5
SDOUC D4G

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

13
12
11
10
9
8
7
6
4
3
1
0

17
39
25
20
17
18
13
16
16
16
6
6

9
11
6
11
10
15
10
27
21
21
31
37

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Menno
4
Wessel
3
Jordy
2
Bas
1
Kay-Gee
1
Maarten
1
Bart
1
Topscoorders E1-pupillen:
naam: aantal doelpunten
Bart
Justin
Jelle
Robin
Douwe
Timo
Sjoerd
Cas
Maarten
Eigen Goal tegenstanders

Club
Terborg E4G
Gendringen E3
FC Trias E8
Varsseveld E7
Longa '30 E11
Ajax B E3G
GWVV E2G
AZSV E8
Silvolde E4G
Ulftse Boys E4
DZSV E4
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12
8
6
6
6
5
2
1
1
1

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

15
13
8
8
7
4
4
4
3
1
0

58
30
34
33
13
16
21
17
5
10
2

14
7
20
21
11
12
23
16
33
28
54

