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Nieuws
H
et is inmiddels november en het jaar 2011
begint aardig op te schieten. De voetbalcompeti-

tie begint al aardig ongemerkt richting de helft van
het seizoen te komen. De meeste teams hebben
toch al zo‟n 8 wedstrijden gespeeld en kunnen
zich al scharen onder een bepaalde categorie.
Meedoen in de top, hier tegen aanzitten of toch in
de middenmoot waarbij het beide kanten op kan.
Of misschien wel ergens in de onderste regionen
bivakkeren met het gevoel hier nooit meer uit te
kunnen komen. Gelukkig kunnen we dat van de
elftallen van GWVV niet zeggen, GWVV 1 doet
zelfs aardig mee met de plaats om de kopposities.
Zij staan inmiddels op 2 wedstrijden achterstand
ivm het uitvallen van de wedstrijden tegen Stokkum en de gestaakte wedstrijd tegen Ulftse Boys.
De wedstrijd tegen Ulftse Boys is door de dubbele
beenbreuk van Sven Maatman vroegtijdig ten
einde gekomen. We wensen Sven heel veel
sterkte. En afgelopen zondag werd SVGG in de
laatste minuut verslagen met 0-1, Keijenborg verloor van MEC hierdoor doen ze gewoon mee voor
de eerste plek op de ranglijst. Na de wedstrijd
tegen Keijnborg a.s zondag zal dit nog duidelijker
worden. GWVV 2 doet het in de subtop niet verkeerd, GWVV 3 sluit aan in de middenmoot,
GWVV 4 is na een goede periode iets teruggedrongen naar iets onder de middenmoot en
GWVV 5 doet het in de middenmoot ook niet
slecht. De jeugd daarentegen kan ook oprecht
spreken van een goed competitieverloop de Cjunioren doet mee in de subtop. De D1 pupillen
sluiten aan in de middenmoot, de E 1 staat
ongenaakbaar bovenaan en zijn afgelopen zaterdag al kampioen geworden, de E2 doet het in
de subtop ook prima. De F-jes zitten nog in een
leerproces en doen elke zaterdag hun uiterste
best, zij hebben afgelopen zaterdag hun eerste
winstpartij gehaald tegen Etten. De komende weken zal moeten blijken of er nog een verbetering in
zit. In het december nummer van de Boogbal kunnen we daar meer over schrijven.
In de vorige Boogbal hebben we al aangekondigd
dat Roel Jansen en Wieneke van Hasselt zijn
toegetreden tot de Boogbalredactie. In de vorige
Boogbal hebt u van hen 1e producties kunnen
zien. Roel die de standen en topscoorders onder
zijn hoede heeft en Wieneke die de opmaak verzorgt voor het dorpsnieuws zijn met glans
geslaagd. Beide redactieleden veel plezier in het
redactieteam.
Wij als redactie zijn ook heel blij met de bijdrage
die we hebben mogen ontvangen van Stichting
VVVVV. Als redactie hebben we een verzoek
ingediend bij deze Stichting om een bijdrage in de
onkosten. De Stichting ondersteunt ons hiermee
en ziet de Boogbal dan ook als een blad van en
voor ons hele dorp. VVVVV bedankt voor deze
mooie bijdrage.
In de ledenvergadering van 27 oktober j.l. is Freek
van Arragon benoemd in het bestuur van GWVV.
Hij zal o.a. de activiteiten van GWVV op zijn bordje
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krijgen. Na het afscheid van Arnold Versleijen in
het begin dit jaar is deze vacature weer opgevuld.
Freek veel succes en werkplezier in het bestuur!!
In deze Boogbal kun je de 1e resultaten zien van
de afgelopen weken van de superelf. Teamleider
Marco zal in deze Boogbal uit de doeken doen
welk team de periodeprijs gaat winnen. Afgelopen
maand is GWVV veel in het nieuws geweest, allereerst Ted v.d. Pavert die aangaf GWVV nog
steeds een warm hart toedraagt, een artikel over
de overgang van het geel-zwart naar geel-wit en
de aankondiging van het boek Met sportgroeten
van Frans Mulder jr. die door zoon Jeroen Mulder
werd uitgebracht. Mevrouw Alie Mulder (oma van
Jeroen en oudste lid van GWVV) heeft het boek in
ontvangst mogen nemen. Wij als redactie zijn
heel blij met dit initiatief van Jeroen, zeker gezien
in het licht van het 40-jarig jubileum van de Boogbal. Hoe deze avond is verlopen lees je in deze
Boogbal.
In deze Boogbal vind je o.a. de vaste rubrieken en
het dorpsnieuws. We willen iedereen alvast attenderen op de te houden Nieuwjaarsbijeenkomst
op 8 januari voorafgaand aan deze bijeenkomst
zal er zoals voorgaande jaren een snerttoernooi
worden georganiseerd.
Veel plezier bij het lezen van Boogbalnummer 3.
De redactie
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Q ua resultaten hebben we de laatste tijd niet

te klagen, 9 punten uit de laatste 3 gespeelde
wedstrijden.
Ik zeg gespeelde wedstrijden omdat van de laatste
5 wedstrijden er maar 3 uitgespeeld werden.
9 punten uit 3 wedstrijden geen vuiltje aan de lucht
zou je denken maar schijn bedriegt.
Helaas hebben we te maken met veel tegenslagen
zoals blessures ziektes en andere emotionele
dingen waarbij we allemaal wel weten waar we het
over hebben. Goede resultaten van een team dat
voor elkaar wil gaan, voor elkaar wil knokken voor
degenen die het moeilijk hebben. En niet alleen de
leuke en gezellige kanten met elkaar deelt maar
ook zeker voor elkaar klaar staat als het gaat om
emotionele gebeurtenissen. Maar waar houden de
tegenslagen op… Afgelopen zondag breekt Sven
Maatman zijn been op 2 plaatsen door een veel te
harde overtreding. Hoeveel tegenslag kun je als
team krijgen.
Hierbij willen we Sven nog even sterkte en beterschap wensen….
Ook mensen die in hun thuissituatie kampen met
verlies of ziekte willen we heel veel sterkte wensen
en hopen dat er ook nog af en toe eens een wondertje gebeurt.
Zoals gezegd werden de
laatste 3 gespeelde
wedstrijden gewonnen,
Zelhem uit, werd met 03 gewonnen, wat u
waarschijnlijk al in de
vorige Boogbal heeft
gelezen. Op 16 oktober
werd er thuis gewonnen
van Vosseveld door 2
goals van Martin en
Kees. Een tegengoal
van Vosseveld maakte
de wedstrijd nog even
spannend maar na 90
minuten voetbal stond er
2-1 op het scorebord en
de puntjes bleven in het
blije Varsselder.

Na de 0-1 kreeg Terborg nog een aantal grote
kansen maar deze werden om zeep geholpen of
geweldig gestopt door Sven. Ook gwvv kreeg nog
een paar beste kansen maar ook deze ballen
vielen steeds net aan de verkeerde kant van het
aluminium. Een wedstrijd die op karakter gewonnen werd. Terborg voelde zich bestolen volgens
de Terborg trainer maar volgens mij hebben ze
zich laten bestelen….
Afgelopen zondag stond de wedstrijd tegen Ulfte
Boys op het programma, waarbij kosten nog
moeite gespaard werden voor een geweldige ambiance en sfeer. Helaas werd de wedstrijd na 11
minuten stil gelegd nadat Sven M. zwaar geblesseerd raakte en met ambulance richting
Doetinchem vervoerd moest worden. Een
verschrikkelijke domper op een dag die zo mooi
had moeten worden. De wedstrijd werd door de
scheidsrechter gestaakt omdat het spel niet binnen een half uur hervat kon worden. Ook het programma in de kantine werd aangepast, geen
“napraat uurtje” alleen de muziek van de DJ die
alles al had opgebouwd. De wedstrijd zal op een
andere door de KNVB aangewezen datum worden
uitgespeeld.
Komende zondag spelen we tegen SVGG Mechelen. Laten we met z‟n allen die 3 punten ophalen
in Mechelen.
(noot redactie: die zijn inmiddels behaald)

GWVV 1 langs de lijn….

Martin scoort in de
wedstrijd tegen Vosseveld

Een week later werd er
door de geel-witten afgereisd naar Terborg. Een wedstrijd waarvan we
wisten dat hij erg lastig zou worden. Terborg dat
(nog) wel laag op de ranglijst staat maar wel een
jong en individueel goed team heeft. De eerste
helft waren er wat kansen over en weer maar e
tijdens de thee stond het nog gewoon 0-0. De 2
helft krijgt Terborg meer en meer mogelijkheden
maar ook gwvv krijgt goede kansen. Het is dan
ook Varsselder die de score opent door een doelpunt van onze Keesie ( en niet Ted, Ellie van optimaal FM).
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Paul-Maikel
van Barele
In de wedstrijd

G.W.V.V. 1–
Vosseveld 1
naam: Paul-Maikel
van Barele
Leeftijd: 7 jaar.
Op welke plaats voetbal je
het liefst:
maakt nog niet zoveel uit.
Wat vond je van de
wedstrijd:
Cool ! Want 'we' wonnen
met 2-1 !
Was je zenuwachtig: een
beetje wel, vooral toen ik
na de aftrap een goal
moest maken.
Wie vond je de beste voetballer: Kees v/d Pavert.
Wil je later zelf bij het 1e voetballen: best wel !
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn: ja,
vooral omdat ik na afloop ook nog met een mooie
rode (..mijn lievelingskleur) coca-cola bal naar huis mocht. Yes !!

PUPIL VAN
DE WEEK
Gijs van Remmen
In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
Ulftse Boys 1

Gijs, sinds kort wonende in Varsselder samen
met papa Marco, mama Simone en broer Stijn
was tegen Stokkum Pupil van de week. Jammer
genoeg ging het toen niet door. Tegen Ulftse Boys
zou Gijs op herhaling en wederom heeft hij weer
niet de hele wedstrijd kunnen meemaken. Door de
blessure van Sven Maatman was arbiter Gieling
genoodzaakt om de wedstrijd na de maximale
tijdsoverschrijding van een half uur te staken, ook
nu heeft Gijs niet alles mee kunnen maken als Pupil van de week.
Toch hier weer enkele foto‟s van Gijs.

Naam ouders: Ronald en Linda van Barele.
Wat vonden jullie van de middag: Erg leuk dat
Paul-Maikel tussen 'de grote jongens' mocht zijn.
Verder, mooi weer en mooie wedstrijd met goede
afloop......wat wil je nog meer! Bedankt!
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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
16-10-2011 wedstrijd tegen Vosseveld 1

Sponsor Rabobank Graafschap Zuid

Wij bedanken
al de
balsponsoren

5-11-2011 wedstrijd tegen Ulftse Boys 1

Sponsor Hendriksen groep Ulft
Wilt u ook een bal sponsoren neem contact op met:
Freek van Arragon, Arno Geurts,
Erik Ketelaar of Nico Immink

G.W.V.V. 5

J

a het is weer eens aan mij om even iets te
schrijven over het wel en wee van onze verrichtingen en wat er om heen gebeurt.
Eerst even het voetbal. Tot zo ver redelijk. 3
wedstrijden verloren maar we sluiten nog aan bij
de top. Door blessures die wat langer duren dan
verwacht is het een beetje passen en meten
zondagsmorgens. Al met al valt het niet tegen en
als we dan weer aan de tafel zitten na de wedstrijd dan hebben we het over hele anderen dingen. Bv Kerstmarkt Elten, over de vrouw van ……..
, de wedstrijd van de Graafschap en natuurlijk
over de missers van de wedstrijd. Dit levert dan
nog wel eens een rondje bier op.
De wedstrijden op zich gaan tegenwoordig wel
met wat meer stem geluiden en opmerkingen die
soms kant en wal raken. Ok af en toe ook wel
eens de kant. Of dit te maken heeft dat we het allemaal wat beter kunnen of dat we meer televisie
kijken. Snel zeggen en snel vergeten is de oplossing denk ik. We zijn allemaal grote mensen
zeggen we dan, maar volwassen duurt soms wat
langer. Ons voordeel is dat we binnen onze
spelersgroep een aantal mensen hebben die in
pedagogiek iets geleerd hebben en dit dan ook
feilloos overbrengen aan de groep. Zeker na de
wedstrijd is er altijd weer een uitleg in de positieve
zin. Of iedereen het snapt laten we in het midden.
We zijn al een tijd onderweg met de competitie
maar toch wil ik even zeggen dat ik het jammer
vind dat er wat spelers zijn gestopt om verschillende redenen. De èèn om de leeftijd en de ander om
de leeftijd, niet erg, maar gewoon jammer. Zo zijn
er ook wat die blijven ook om de leeftijd en de an-
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der om de leeftijd. ( soms ook jammer grapje)
Geweldig vind ik het dan ook dat wanneer er
problemen zijn, we toch nog een beroep kunnen
blijven doen op deze spelers. Chapo.
We hebben er ook wat bij die altijd positief zijn en
zelfs op de trainingen nog. Onze onder-wijzer bv is
altijd positief gezind en staat nog altijd zijn mannetje zo ook de laatste wedstrijd tegen Gendringen. We hebben hem daarin dan ook zeer positief
in erkend na de wedstrijd. Ik hoop dat hij er geen
last van krijgt tussen zijn pedagogisch oren anders
zitten we zondag al met een probleem.
Ook het omgaan met de positieve coachen is voor
ons oudere spelers soms toch nog een ding. In het
vuur van het spel moet en kan er wat gezegd
worden met de wetenschap dat de ballen die je
zelf geeft ook niet altijd goed aankomen.
Biljarter Raymond Ceulemans zei eens “ alle
ballen kunnen het doen, als je ze maar goed raakt
“ Alles moet geleerd zijn. Het gaat er niet altijd om
wat je ervoor doen moet , maar wat je er soms
voor laten moet. Het uiteindelijke doel is om elkaar
te ondersteunen in positieve zin. Laten we ervoor
zorgen dat we de rijen gesloten houden en natuurlijk het voetballen blijft een leuk spelletje zeker
bij GWVV 5
Tot zover, en ik geef de pen door aan Johan Cruif
(ook een wat oudere neullerd) of was dat niet de
bedoeling
Groeten GWVV 16
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Geel-Wit-Varsselder-Veldhunten

Z

ondag 6 november is het laatste tenue officieel uitgereikt aan het 4e seniorenteam. Bekker industriiele Gereedschappen sponsort het ’ nieuwe’ 4e elftal van GWVV 4. Het 4e elftal speelt al een
aantal weken in het nieuwe tenue, de officiële overdracht heeft dus nu plaatsgevonden. Uit dank voor de
sponsoring kregen Gert en Miep een ingelijst shirt aangeboden ter herinnering aan de sponsoring bij
GWVV. Wij bedanken de sponsors voor hun diensten bij GWVV.
Het 1e elftal speelt al sinds vorig seizoen in het Geel-Wit met als hoofdsponsor Welkoop en Schuurman
Schoenen als stersponsor. Nu zijn ze ook voorzien van warmloopshirtjes en jassen gesponsort door Erik
Jansen Tegelwerken en Geurts Bouwelementen en truien/sweaters gesponsord door Miracle Kappers.

Bekker industriële gereedschappen sponsort G.W.V.V. 4

Kom kijken naar ons 1e elftal!
20 november
27 november
4 december
11 december
18 dec.

GWVV 1
GWVV 1
GWVV 1
MvR 1
GWVV 1
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Keyenb.B aanvang 14:30 uur
Stokkum 1 aanvang 14:30 uur
MEC 1
aanvang 14:30 uur
GWVV 1 aanvang 14:00 uur
Ulftse B. aanvang 14:30 uur
pagina 6

G.W.V.V. 1 in nieuwe Outfit
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.
In de maand oktober zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, het uitgraven van de kelder
van het Gemeenschapshuis, de Algemene Ledenvergadering waarin Freek van Arragon werd benoemd in het hoofdbestuur met als taak Activiteiten, De mooie overwinning van GWVV 1 op Vosseveld, de trainingsdag voor de C-junioren, de
dubbele beenbreuk van Sven Maatman. Er kan er
echter maar 1 uitverkoren worden en dat is deze
maand ..........................Chiel Terhorst één van de
Benjaminnen van het 1e elftal en dit seizoen
samen met Ted v.d. Pavert het trainers-duo voor
de jeugd en dan in het bijzonder de C-junioren.
In deze rubriek zullen we Chiel een aantal vragen
stellen hoe hij het o.a. ervaart om bij het 1e elftal
te spelen en wat zijn ervaringen zijn als trainer/
coach bij de jeugd van GWVV.
Hallo Chiel,
Velen kennen je bij GWVV toch willen we je
vragen je even voor te stellen aan de mensen
die je nog niet zo goed kennen? Wie ben je,
wat doe je enz.
Ik ben Chiel Terhorst 19 jaar, geboren in
Doetinchem en tot op heden woonachtig in
Varsselder. Op dit moment zit ik in het laatste jaar
Sportmanagement op het Graafschap College te
Doetinchem. Ik heb de cursus TC-3 gehaald vorig
jaar en geef momenteel 'techniek' training aan de
GWVV jeugd en train samen met Ted en Kees
GWVV C1. Ook ben ik assistent trainer van De
Graafschap D1. Verder voetbal ik in mijn vrijetijd
graag en ga veel om met Ted/Kees/Stan, ook heb
ik nog een vriendin, Lotte Bus en voor zover ik
weet nog geen kinderen.
Sinds hoelang ben je al een vaste waarde voor
GWVV 1 en hoe heb je destijds je debuut in het
1e elftal van GWVV ervaren. Tegen wie en hoe
was je beleving hierbij?
Mijn debuut kan ik me nog wel herinneren, ik was
14 jaar en GWVV 1 speelde de laatste wedstrijd
van de competitie uit tegen Carvium 1, het ging
helemaal nergens meer om en er waren een aantal spelers op vakantie. André Lippets was destijds
trainer en hij liet me 20 minuten invallen. We wonnen op het laatst me 4-3 (afsheidswedstrijd Marc
Schut). Dat seizoen erna heb ik vaak op de bank
gezeten en ingevallen, maar speelde ik ook nog
'gewoon' bij de A-Junioren, het jaar daarna zouden
er geen A-Junioren meer komen, dit zou betekenen dat ik al door moest naar de senioren, ik
was 16 jaar en niet echt een beer van een vent
dus het leek me niet verstandig om al bij het 1e
(toen nog 6e klasse) te gaan voetballen. Ik besloot
naar Spcl. Silvolde A1 te gaan want hier zaten een
aantal van mijn vrienden en zij voetbalden 1e
klasse, dat sprak me wel aan. Daar een mooi
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seizoen gehad, we speelden immers tegen grote
clubs als AZSV A1, Grol A1, WVC A1 enz. Het
beviel me prima daar en na de winterstop mocht ik
1x in de week meetrainen met het eerste elftal van
Silvolde. Aan het eind van het jaar kwam ik voor
mezelf toch weer voor een keuze te staan, GWVV
1 promoveerde en de A1 van Silvolde werd zwakker. In die tijd heb ik een aantal gesprekken gehad
met Jos Heutinck (hoofdtrainer Silvolde), ik mocht
dat jaar erop aansluiten bij het eerste elftal maar
zou dan één van de 16 spelers worden. Ik zag de
bui al hangen en vermoedde dat ik dat jaar
'gewoon' in de A-Junioren kwam te spelen en
besloot terug te keren naar GWVV. Vanaf mijn
terugkeer tot heden ben ik dus een vaste waarde
in het 1e elftal.
Bevalt het je je tot nu toe in de hoofdmacht
van GWVV en op welke positie speel je hierbij
het liefst?
Het bevalt me prima, we hebben een leuke groep
met goede trainers en begeleiders. Ik ben een
middenvelder wie graag aanvallend meedoet,
onder Ruud Pastoor speelde ik vaak Rechts/Links
half en onder Patrick Visser speel ik vaak in de
ass van het elftal, daar speel ik tevens ook het
liefst.
Wat is jou ambitieniveau in het voetbal?
Het zou me fantastisch lijken om met GWVV 4e
klasse te voetballen en hoop dit dan ook te realiseren, als ik erachter kom dat ik eventueel een
'stapje' hogerop zou kunnen dan zou ik die kans
niet laten liggen, maar zover is het nog niet.
Je gaf aan dat in Silvolde er een brede selectie
was en dat je 1 van de zestien zou worden. Bij
GWVV 1 kan men momenteel ook wel spreken
van een brede selectie en zitten er toch nog
wel een aantal jongens van GWVV 2 tegen
GWVV 1 aan. Hoe kijk jij aan tegen concurrentie vooral voor jongens die graag spelen en
zien dat er nog andere genomineerden zijn
voor een bepaalde posities?
Het is in ieder geval een goed teken dat we bij
GWVV nu 18 spelers voor het 1e elftal hebben,
maar als je kijkt naar de wedstrijd van morgen dan
zie je dat we ook al een heel aantal aan afwezigen
hebben. Dat is vervelend maar uiteraard zijn er
spelers wie wat minder spelen, maar dat hoort bij
een 1e elftal vind ik. En het 2e begint steeds beter
aan te sluiten op het 1e elftal heb ik het gevoel.
Morgen de grote kraker tegen Ulftse Boys, gezien vanuit het verleden (o.a. openingsduel op
De Buitenham) altijd een leuke derby met veel
sportieve rivaliteit. Hoe leeft het team naar zo'n
wedstrijd toe in de week hieraan voorafgaand.
Is er nog speciaal getraind of tactisch iets
doorgenomen, zeker omdat ook trainer Patrick
Visser Ulftse Boys door en door kent?
We hebben deze week normaal getraind, geen
gekke dingen doen, uitgaan van onze eigen kracht
lijkt mij het verstandigst en dat geven de trainers
pagina 8
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ook aan. Het team heeft er natuurlijk enorm veel
zin in, wij in Varsselder worden toch wel een beetje als kleine broertje van Ulft gezien. Iedereen is
uiteraard 100% geconcentreerd om tegen Ulftse
Boys een mooi resultaat neer te zetten.
Welke verwachtingen heb jij voor deze
wedstrijd, zeker gezien de kleine verschillen op
de ranglijst en durf je het aan om hiervan een
voorspelling te doen?
Gezien de doelstelling van beide clubs is Ulftse
Boys de gedoodverfde favoriet. We staan met één
wedstrijd minder op 1 punt achterstand van hen en
zullen er morgen alles aandoen om 2 punten voorsprong op ze te krijgen. Ik zet mijn geld op een 3-2
overwinning.
We zijn op dit moment van schrijven op de
maandag na de wedstrijd. De wedstrijd tegen
Ulftse Boys heeft slechts 10 minuten
geduurd,de ambiance was goed, veel publiek
en twee gemotiveerde teams op het veld, ontzettend spijtig dat dit zo moest lopen, in het
bijzonder voor Sven Maatman die een dubbele
beenbreuk opliep. Had Patrick Visser de coach
nog iets speciaals om je op te laden voor de
wedstrijd?
Het zag er inderdaad fantastisch uit, alles leek
erop te wijzen dat het een mooie voetbalmiddag
werd, tot het moment met Sven zich voordeed....
Verschrikkelijk!! Wij zullen Sven met zijn allen
steunen om door deze lastige tijd heen te komen.
Uiteraard was iedereen op en top gemotiveerd,
daar hoeft onze coach niet op te hameren maar hij
had aan het eind van de wedstrijdbespreking nog
wel een leuk filmpje gemaakt over ons als team,
erg leuk en speciaal. Maar des te meer zijn wij
erop gebrand om Ulftse Boys tijdens de inhaal
wedstrijd alsnog 3 punten afhandig te maken!
Je bent al enkele jaren trainer van de jeugd bij
GWVV. Dit jaar heb je samen met Ted v.d. Pavert het grootste gedeelte van de GWVV jeugd
onder je hoede. Wat is voor jou de reden
geweest om dit samen met Ted op te pakken?
Zelf ben ik al met succes samen met Ted de cursus TC-3 gedaan. We wilden hier uiteraard wat
mee gaan doen en wat is dan mooier om bij je eigen club de jeugd te gaan trainen. We trainen 2x in
de week de C1, daar is Kees ook bij en
op Woensdag trainen we de D-1, E-1, E-2, dit
doen we samen met Kees, Stan, Dirk en Twan.
We willen hetgeen
wat wij hebben
geleerd op de cursus
ook overbrengen
naar de andere trainers.Kees en
Twan studeren momenteel ook op het
Graafschap college
sport & bewegen. Ik
ben heel vroeg begonnen met trainen
geven, toen ik 14
was begon ik bij Ferdie met het helpen
bij de trainen te
geven aan de Epupillen en nu doe ik
het al een aantal
jaar. Vorig jaar heb

ik dus dat sluit daar prima op aan. Waarom
samen met Ted? De mensen wie ons kennen
weten denk ik wel waarom. Maar omdat we van
jongs af aan met elkaar omgaan en we hetzelfde
denken over voetbal en jeugd trainen. Wij willen
dit overbrengen aan de jeugdspelers van GWVV.
Zijn jij en Ted tevreden over de resultaten tot
nu toe of is er nog iets voor verbetering vatbaar?
We zijn niet snel tevreden maar we zijn op de
goede weg. Bij de C-Junioren zien wij iedere week
progressie, we gaan steeds beter voetballen. Als
de jongens elke week van zichzelf het uiterste verlangen zie je dat we als team snel beter
worden. Wij zitten hier nog strikt op, maar naar
mate het seizoen vordert moet het steeds meer uit
de spelers zelf komen. Dat zijn ook de jongens
wie het 1e elftal gaan halen. Qua organisatie
moet/kan het nog veel beter bij GWVV maar ik
denk dat we nu wel op de goede weg zijn.
Waar liggen voor jullie de speerpunten bij het
trainen van de jeugd?
Bij het jeugdvoetbal gaat het om het individu.
Omdat er bij een club als GWVV veel
niveauverschil is, is het belangrijk dat iedere
speler een uitdaging heeft. Goede spelers hebben
er niets aan als ze iedere training, iedereen
makkelijk voorbij lopen. Indelen op niveau is
daarbij heel belangrijk, zodat de betere elkaar beter maken en de mindere elkaar ook beter maken.
Zo vinden wij ook dat goede spelers beloond
moeten worden met het trainen/spelen bij een
hoger team. Daarom hebben wij bijvoorbeeld Bart
Rots (2e jaars E) uitgenodigd voor de trainingsweek bij de C-Junioren. Tijdens onze training
staat techniek hoog in het vaandel. Vanaf de DJunioren komt er uiteraard ook een stukje tactiek
bij kijken. Bij de C-Junioren trainen we iedere donderdag tactisch naar de wedstrijd van
Zaterdag toe. Daarin halen we één van
de volgende dingen aan -> Balbezit: eigen helft,
rondom middenlijn, helft tegenstander. Balbezit
tegenstander: helft tegenstander, rondom middenlijn, eigen helft. De échte wil om te winnen
moet ten allentijden voorop staan ook tijdens
trainingen.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied
wat zou dat dan voor jou zijn?
Een grote wens van mij bij GWVV zou de aanleg
van een gloednieuw kunstgrasveld zijn. We

Chiel tijdens de wedstrijd
GWVV-Ulftse B.
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komen nu helaas in de
problemen omdat er een
'over' bezetting is op het
trainingsveld en dat komt
de kwaliteit van het veld én
de trainingen niet ten
goede. Het zou voor de
voetbalclub GWVV een
fantastische zet zijn.

Programma G.W.V.V.:
19-11-2011

8:30

DZSV E2

19-11-2011

10:00

GWVV D1G

GWVV E1
WSWWinterswijk D5

We stellen je nu in de
gelegenheid om terug te
komen op één van de
bovenstaande vragen of
misschien wil je nog wel een andere op/
aanmerking kwijt.
Ik hoop dat mijn/onze voetbal visie goed duidelijk
is gemaakt. Als er mensen zijn wie nog wat voor
de club/jeugd willen doen kunnen zich altijd bij
ons melden. In het bijzonder willen wij (Ted, Chiel
en Kees) Arno Geurts bedanken voor alles wat
die voor GWVV doet en betekent. Een man van
onschatbare waarde!

19-11-2011

10:00

GWVV E2G

Silvolde E4G

19-11-2011

11:30

VIOD C3

GWVV C1G

20-11-2011

9:30

Winterswijk 6

GWVV 5

20-11-2011

10:00

GWVV 2

Zelhem 3

20-11-2011

10:30

VVG '25 3

GWVV 3

20-11-2011

11:30

GWVV 4

20-11-2011

14:30

GWVV 1

AD '69 7
Keijenburg.
Boys 1

26-11-2011

10:00

GWVV E1

AZSV E4

Chiel, bedankt voor je tijd voor het beantwoorden
van de vragen we wensen je veel succes bij zowel GWVV 1 als bij de jeugd.

26-11-2011

10:00

GWVV E2G

AZSV E8

26-11-2011

10:30

Silvolde D2

GWVV D1G

De redactie

26-11-2011

13:30

GWVV C1G

VIOD C4G

27-11-2011

11:30

GWVV 4

Meddo SC 4

27-11-2011

14:30

GWVV 1

Stokkum 1

4-12-2011

9:30

RKZVC 5

GWVV 5

4-12-2011

10:00

GWVV 2

Rijnland 3

4-12-2011

10:00

Silvolde 6

GWVV 3

4-12-2011

11:30

GWVV 4

Stokkum 3

4-12-2011

14:30

GWVV 1

MEC 1

11-12-2011

9:30

MvR 3

GWVV 2

11-12-2011

10:00

GWVV 3

VIOD 9

11-12-2011

10:00

GWVV 5

MEC 5

11-12-2011

11:15

FC Trias 7

GWVV 4

11-12-2011

14:00

MvR 1

GWVV 1

18-12-2011

14:30

GWVV 1

Ulftse Boys 1

Een goed adres:

Agenda:
8 januari:

De BoogbalplannerSeizoen 2011-2012
copie binnen:
1 december
16 februari 2012
15 maart
12 april
17 mei

Nieuwjaarsbijeenkomst,
Hier aan voorafgaand het
snerttoernooi.
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komt uit op:
15 december
23 februari 2012
22 maart
19 april
24 mei
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand november

November:
2 William Knipping
7 Rick Hendrixen
8
Jos
Mulder
9 Frank Rots
9 Ferdie van de Pavert
10 Arno Geurts
12 Jorick Messink
13 Lars Hendrixen
13 Sven Huls
14 Stan van de Pavert
18 Ronny Overbeek
18 Guus Kroesen

40
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19 Gerard Martens
22 Bart Razing
22 Han Pavert
23 Cas Aalders
29 Carlo Molenaar
30 Koen Bussink
30 Hans Bruins

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

GWVV
superelf
2011/2012
De Superelf is weer begonnen!

Mede dankzij de sponsoring van Grandcafé De
Bank in Doetinchem is het weer mogelijk om dit
te organiseren. Dit seizoen hebben 68 coaches
een team met 11 spelers samengesteld om te
strijden om het Superelf-kampioenschap. We
hebben dit seizoen te maken met 5 elftallen,
waardoor iedere deelnemer meer keuze heeft om
een elftal samen te stellen. Het is aan de voetballers van de 5 teams van GWVV om te zorgen
dat er veel punten worden verzameld voor de
deelnemers van de Superelf. De deelnemers
hebben daarbij weer een aantal originele teamnamen verzonnen. Het voetbal seizoen is al
vanaf september bezig maar i.v.m. het inleveren
en het verwerken van de formulieren is de Superelf gestart op zondag 30 oktober. In het kort vermelden we de doelpuntenmakers van die dag,
dat waren:
Kees v/d Pavert, Tim Jansen en Marc Arnold.
Waarbij de laatstgenoemde niet verwerkt is in de
spelerslijst van de superelf,
omdat hij een oproepkracht is bij het 5e elftal. Na de eerste speeldag
stond het team van Stan v/d Pavert als eerste
aan kop met 13 punten, gevolgd door Chiel le
Comte, Kees v/d Pavert en Niels Schweckhorst
met 11 punten.
Op zondag 6 november waren de doelpuntenmakers, Tom Wanders, Rick Hendrixen,
Erik Ketelaar, Floyd Robben, Jurjan Wezenberg
en René Hakfoort (2x). Laatstgenoemde is dus
ook een oproepkracht en telt dus niet mee voor
de superelf. Zoals iedereen weet stond die
zondag de derby GWVV1-Ulftse Boys1 op het
programma. Helaas werd die dag ontsierd door
de blessure van Sven Maatman en wordt de
resterende 80 minuten op een later datum
ingehaald. We wensen Sven dan ook veel sterkte
met het herstel en hopen dat je ooit weer op het
veld zult staan.
Die zondag waren er 2 coaches die 17 punten
scoorden voor de superelf, dat waren Beent
Klijnsma en Amber Lucassen.
Na deze twee speelronden staat het team „FC
Stanly‟ van Stan v/d Pavert aan kop van het
klassement met 26 punten en door deze goede
start wint hij de maandprijs, Stan proficiat!

In de volgende Boogbal gaan we de
maandprijs uitreiken aan de winterkampioen.
Kijk iedere maandag voor de tussenstand op
de site www.gwvv.nl, (klik op clubblad De
Boogbal en onderaan deze pagina klik je op
de link van Superelf).
Veel succes allemaal,
Marco
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Stan v/d Pavert
Chiel le Comte
Dirk Jansen
Kristel Jansen
Niels Schweckhorst
Patrick Visser
Ted v/d Pavert
Beent Klijnsma
Kees v/d Pavert
Karin Boland-van Aalst
Martijn Klompenhouwer
Sjoerd Immink
Sven te Kaat
Chiel Terhorst
Ferdie v/d Pavert
Jacco te Kaat
Lucia Heutinck
Wessel Immink
Amber Lucassen
Eugène Lucassen
Jurgen Schut
Simone Bussink
Willie Schut
Casper Bussink
Jordy Bussink
Nico Immink
Noa Roes
Stijn Marcus
Theo Heutinck
Chris van Aalst
Marijke van Wessel
Ruud v/d Pavert
Arthur Bonenkamp
Evi Roes
Rianne Schut
Bob Zweers
Ineke Klompenhouwer
Jelle Boland
Marloes Bruins
Ton Scholten
Maik te Kaat
Marcel v/d Pavert
Thymo Scholten
Douwe Flipse
Hans Bruins
Jordy Steverink
Paul Schut
Wim Klompenhouwer
Maik Jansen
René Hakvoort
Theo van Wessel
Cas Aalders
Jorick Messink
Peter Roes
Rien Klompenhouwer
Robin Klompenhouwer
André Bussink
Hans Boland
Twan Berndsen
Nico Marcus
Ires Heutinck
Arnold Versleijen
Nanny Flipse
Carlo Cornielje
Roos Lucassen
Sven Cornielje
Tim Jansen
Sebastiaan Flipse
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(bijgewerkt t/m 6 november)
FC Stanly
Snelheid FC
DJ-United
FC LucaYara
El swektas da faria de sousa
Varsselderse Boys '51
Nummertje 31
Trochsetters
The Kellers
GWVV Forever
De Beste 2
FC Driet
FC Spikkel
Més que un club
T.K.S.
Tekati
Het Geknipte team
Wessel Boys
De Konijnen
Lucky Boys
B.L.D.N.
De Goudhaantjes
Waterkers
FC Talentjes
FC Bal in de sloot
Geel-Wit
S.D.O.-tjes
FC Super 11
The Champ
De Vannie Boys
Trotse oma
Tuut, tuut, tuut, team van Ruud
Een zooitje ongeregeld
GWVV-tjes
FC Tonino
W'j goan d'r veur
Pure Venz
Snelle Jelle
FC Phineas & Ferb
Swinging Stars
BTZ
Superboys
Het Bierteam
Ajax
FC Groen als echt gras
SWAG 1
Tuinploeg
De Smurfen
Crazy Piano's
De Hakkies
FC Barcelona
Cassieboys
Het nieuwe GWVV 4
FC Langs de lijn
V.A.W.
FC Robin
De Jonkies
FC Veldzicht
And then!?!
Super Canon
VV Gendringen
Welkoop
Latissimus Dorsi
Wally Team
De Stipjes
FC Kwiebes
FC Spikkel 2
Kazantip

26
25
25
25
25
25
23
22
22
21
21
21
21
20
20
20
20
20
19
19
19
19
18
17
17
17
17
17
17
16
16
16
15
15
15
14
14
14
14
14
13
13
13
12
12
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
10
8
8
8
7
6
5
5
4
2
2
1
-2
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Presentatie boek
‘Met sportgroeten’
van Frans Mulder

D

onderdagavond 10 november jl. was een
bijzondere avond voor GWVV.
Het begon allemaal om 18:00 uur met een speciale training voor de jeugd van GWVV die onder
leiding stond van de Graafschapspelers Rogier
Meijer, Yuri Rose en Ted v/d Pavert. Helaas was
deze training van korte duur vanwege een lichtuitval, maar desondanks konden de jeugdspelers in
het dorpshuis diverse vragen stellen aan de drie
superboeren.
Jeroen Mulder ontpopte zich als presentator en
bewoog zich met een microfoon tussen de jeugdleden alsof hij dit al jaren deed. De jeugdleden
stelden vragen zoals; ‘welke tattoo zou je op je
hoofd willen tatoeëren?’ Waarop Yuri antwoordde:
„Ik zou graag wat haar op m’n hoofd willen’.
De graafschapspelers vielen even stil toen er gevraagd werd hoeveel mooie wedstrijden zij tot nu
toe in dit seizoen hadden gespeeld. Uiteindelijk
gaven ze toe dat het er nog niet zo veel zijn. Er
werd ook aan Rogier gevraagd wat zijn favoriete
eten is, waarop hij antwoordde:
‘De 3 P’s, Pizza, Pasta en Patat vind ik heerlijk’.
Waarop er een jeugdlid er nog 1 aan toevoegde:
‘Pannekoek!’ En Ted vindt alles wel lekker en vind
dat zijn moeder wel goed kon koken. Daarna glunderde mama v/d Pavert van oor tot oor. En zo volgde er nog veel meer leuke vragen, waarna er gelegenheid was voor handtekeningen en foto‟s met
de superboeren.

O
m 21:00 uur werd het boek ‘Met sportgroeten’ van Frans Mulder officieel

gepresenteerd.
Op initiatief van zijn zoon Jeroen Mulder zijn de
verhalen van zijn vader gebundeld tot een boek,
waarbij het eerste exemplaar werd overhandigd
aan mevrouw Alie Mulder. Zij nam dit boek dan
ook met trots in ontvangst en bedankte iedereen.
Voordat het boek tot stand kwam werden de lijntjes uitgezet door Jeroen Mulder en Sjuul Kok. Ap
Timmers stond garant voor de lay-out en vormgeving, Bennie Kroesen voor wat archiefmateriaal,
Patrick Bouwman voor de connecties bij De Graafschap en Henk Wanders voor een flinke financiële
donatie. Mede door hun inzet is dit nostalgische
boek van Frans tot stand gekomen. Hulde!

\

Aansluitend vond er een sportcafé plaats,
deelnemers van het sportcafé waren: Graafschap
speler / assistent trainer van GWVV Ted van de
Paver, trainer van het beloften elftal van De Graafschap Jan Vreeman en hoofdtrainer van GWVV
Patrick Visser. Onder leiding van presentator Eric
Schuurman was er een leuke discussie ontstaan
waarbij er veel werd gelachen. Tussendoor werd
aan Ted gevraagd of het hem nog wat deed wanneer hij op maandag door de krant slecht werd
beoordeeld. Waarop hij antwoordde: „Nee, mij
helemaal niets, maar m‟n moeder wel!
Aansluitend was er de gelegenheid om het boek
"Met sportgroeten" te kopen.
De kosten van dit boek zijn €15 en de opbrengst
van "Met sportgroeten" gaat naar KWF Kankerbestrijding. Dit boek is vanaf heden o.a. te koop in
het gemeenschapshuis. Namens de organisatie
willen we dan ook iedereen hartelijk danken voor
de aanwezigheid op deze emotionele, nostalgische maar vooral gezellige avond!
Op http://www.mijnalbum.nl/Album=NSKO8UKD
kunt u de foto’s bekijken van deze avond.
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Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren:
- De Familie Frazer met de geboorte van
hun dochter en zusje Sterre



Andres Moreno heeft tijdens zijn korte reisbezoek (weekendje weg) mee mogen doen met
de Koninklijken.

Vanuit Madrid mailde hij het volgende:
“Ik weet niet of ik morgen op tijd ben voor de
wedstrijd tegen Trias. Heb vanavond nog een
wedstrijd tegen BETIS Sevilla. (Zie bijlage)
Groeten, .... Andres”
Maar goed ook want bij het 5e zat hij tijdens de
toespraak van Nico zich zo stierlijk te vervelen dat
hij aan z‟n teennagels (Bennie Mulder zou zeggen
Nogablokken) begon te frunniken (zie foto).

COMPETITIE JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.:
15-10-2011

AZSV D6

GWVV D1G

2

1

15-10-2011

Silvolde E2

GWVV E1

3

4

15-10-2011

GWVV E2G

Gendringen E3

4

3

15-10-2011

GWVV C1G

Wolfersveen C1G

4

1

16-10-2011

FC Trias 10

GWVV 5

2

1

16-10-2011

Ulftse Boys 5

GWVV 3

1

1

16-10-2011

GWVV 2

DCS 5

2

1

16-10-2011

GWVV 1

Vosseveld 1

2

1

23-10-2011

GWVV 4

Bredevoort 4

1

5

23-10-2011

GWVV 1 (beker)

RKPSC 1

1

2

29-10-2011

Varsseveld E7

GWVV E2G

4

8

29-10-2011

GWVV D1G

DZSV D2GD

4

5

29-10-2011

GWVV E1

Ajax B E2

12

0

29-10-2011

Silvolde C2

GWVV C1G

1

4

30-10-2011

Varsseveld 4

GWVV 2

2

1

30-10-2011

GWVV 3

NVC 2

0

0

30-10-2011

Terborg 4

GWVV 4

8

0

30-10-2011

GWVV 5

VVL 3

1

5

30-10-2011

Terborg 1

GWVV 1

0

1

5-11-2011

SDOUC D4G

GWVV D1G

0

7

5-11-2011

GWVV E2G

Ulftse Boys E4

6

1

5-11-2011

FC Trias E4

GWVV E1

1

9

5-11-2011

AD '69 C1

GWVV C1G

2

2

6-11-2011

Varsseveld 8

GWVV 3

2

2

6-11-2011

Gendringen 6

GWVV 5

1

2

6-11-2011

GWVV 2

OBW 4

2

0

6-11-2011

GWVV 4

Winterswijk 5

1

7

6-11-2011

GWVV 1

Ulftse Boys 1

gest.

12-11-2011

DZSV E4

GWVV E2G

2

8

12-11-2011

Gendringen D2

GWVV D1G

7

2

12-11-2011

GWVV E1

Etten E1

14

1

12-11-2011

GWVV C1G

KSH C1D

5

2

13-11-2011

GWVV 3

Sint Joris 2

1

1

13-11-2011

SVGG 3

GWVV 4

4

1

13-11-2011

GWVV 5

Ulftse Boys 6

2

0

13-11-2011

SVGG 1

GWVV 1

0

1

 Tijdens de ledenvergadering op 27 oktober

vroeg de voorzitter aan de leden wie er van de
leden AED had. Prompt stak Niels Schweckhorst zijn vinger op, even later bleek dit op een
vergissing te berusten en trok Niels zijn vinger
snel weer terug. Niels had nl. ADHD verstaan.
Zou Niels soms al doof worden van die harde
muziek die hij altijd bij zijn wekelijkse
kleedkamer rituelen ten gehore brengt?
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Jeugdnieuws



Competitieverloop
Inmiddels hebben alle teams alweer 7 wedstrijden gespeeld. Elke zaterdag is het tot nu toe toch prachtig weer geweest om te voetballen.
De C1 is goed op dreef. Al 5 wedstrijden op rij gewonnen, momenteel
een derde plek op de ranglijst. Elke week wordt er fanatiek getraind,
maar ook buiten de trainingsavonden zie je altijd een aantal C1 spelers
op
het voetbalveld een balletje trappen. De D1 staat momenteel op de
8e plaats. Met zowel invallers vanuit de C1 en E1 kan men het team
elke week compleet maken. De D1 is het eerste team van de jeugd die
warmloopshirtjes heeft, gesponsord door de OBD! Er gaan geruchten
dat er zelfs trainingspakken komen? De E1 wint elke wedstrijd royaal
en staat dus glorieus bovenaan! De E2 heeft Merlijn weer terug en
draait nog steeds mee in de middenmoot. Onze spelers die meedoen in
de SSL competitie hebben eind oktober een geslaagd toernooi gehad.
Ook tot de winterstop is er een competitie voor hen.

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



Nieuwe/vertrokken spelers
Helaas hebben we al snel afscheid moeten nemen van Twan en Lars
Schwartz. Rens Fisser heeft zich als nieuw lid aangemeld en heeft
inmiddels het doel van de D1 al verdedigd. Rens , veel voetbalplezier
bij GWVV.



Vacature
We zijn nog steeds op zoek naar een leider voor de E2! Tot aan de
winterstop zal Ronald, de oom van Kai, Jordi en Britt, het team leiden.
Maar Ronald heeft aangegeven in de winterstop hiermee toch te stoppen. Ronald, bedankt voor je inzet! Dus mocht je dit lezen en interesse
hebben neem gerust contact op met één van de jeugdbestuursleden.



Presentatie boek Frans Mulder
Op donderdag 10 november zal het boek van Frans Mulder
gepresenteerd worden. Om ook de jeugd hierbij te betrekken hebben
Ted en Chiel georganiseerd dat de Graafschapspelers Yuri Rose en
Rogier Meijer een training voor de gehele jeugd verzorgen deze avond.
In de volgende Boogbal kunt U lezen hoe de jeugd het ervaren heeft.
 Boogbal
Bij deze een herhaalde oproep aan de jeugd om een stukje in te leveren voor de Boogbal. Ted en Chiel hebben inmiddels actie ondernomen en elders in deze Boogbal zie je het resultaat.



Entourage
De jeugd heeft zich bijzonder ingezet om de entourage voor de wedstrijd tegen Ulftse Boys te vergroten. Tussen de geel witte confetti en
Bengaals vuur kwamen de spelers het veld op. Klasse jongens!
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G.W.V.V. Jeugd

Naam:

Joey Lenting

Kris Hebbink

Lars Hendrixen

Team:

GWVV C1

GWVV C1

GWVV C1

Wat is jou positie:

links voor

Rechts voor

Verdediger

Favoriete trainer:

Ted en Chiel

Chiel, Tes en natuurlijk Kees.

Chiel Terhorst

Hoe doet je team het in de
competitie:

Goed!

Prima, 3de

Wel goed! We kunnen
goed meekomen,

Op welke plek denk je te ein- 2e
digen met je team:

3e

In de top 3

Kunstgras ja/nee:

nee

ja

nee

Beste voetballer? Van
GWVV

Chiel Terhorst

Chiel Terhorst

Sven te Kaat

Van Nederland:

Arjen Robben

Mertens

Siem de Jong

Van de Wereld:

Christiano Ronaldo

Messi

Pique

Favoriete voetbalclub?
Van Nederland:

De Graafschap

De Graafschap

FC. Twente

Buitenland:

FC. Barcelona

Barcelona

FC Barcelona

Wie word kampioen in Nederland:

Ajax

PSV

Ajax

Op welke plek eindigt De
8e
Graafschap in de competitie:

Boven de streep

In de Middenmoot

Wat vind je van het Nederlands Elftal:

Goed!

Dat EK winnen we!

Ze spelen goed en er
zitten veel geode
spelers bij

Hobby’s:

Voetballen, xboxen

Voetbal, Computeren Voetballen

Favoriete website:

hyves

Twitter, hyves

Hyves

Favoriete muziek:

Van alles

Top 40

Top 40

Favoriete tv-programma:

Kijk veel verschillende
programma‟s

Voetbal International

Voetbal International

Favoriete eten:

Pannenkoeken

Burritos

Lasagne

Wie zou je wel eens willen
ontmoeten:

Een beroemde speler
uit het buitenland

Dries Mertens

Pique

Wat wil je later worden:

Gym leraar

In ieder geval iets
met sport

Geen idee

Op welke school zit je:

Almende college
Wesenthorst

Isala 2de

Op het Wesenthorst

Aan wie wil je de groeten
doen:

Aan mijn oma mijn
trouwe mascotte

Aan Chiel, Ted en
Kees. “toptrainers!”

Aan de buurvrouw
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Wedstrijdverslagen C-junioren
Zaterdag 29 oktober
Silvolde C2 - GWVV C1

G
WVV C1 speelde vandaag een belangrijke
wedstrijd op sportpark De Munsterman.

Het duel moest gewonnen worden om de 3e plek
vast te houden in de competitie, wat tevens de
doelstelling is voor dit seizoen. Ondanks de verplichte buscombi waren de supporters weer in
grote getale aanwezig.
Vanaf het begin was het duidelijk dat GWVV op
bezoek om de volle buit mee te nemen naar
Varsselder. Met vlagen werd er goed gecombineerd en hadden we de wedstrijd onder controle. In de 20e minuut werd het ook terecht 0-1. Een
voorzet van nieuwkomer Joey Lenting werd bij de
tweede paal binnengewerkt door Kris Hebbink.
Tien minuten voor rust ontstonden er zowaar wat
mogelijkheden voor de thuisploeg. Deze werden
teniet gedaan door de goedkeepende Casper
Bussink. Hierdoor eindigde de eerste helft met
een 0-1 ruststand.
In de rust werden de koppen bij elkaar gestoken
en werd er door de trainers gehamerd over de positionele bezetting van de aanvallers. Ook
moesten we het spel beter verdelen en de bal
sneller rond laten gaan.
Zo gezegd , zo gedaan. De scheidsrechter was de
middencirkel nog niet uit en het stond al 0-2. Het
was wederom de rechtsbuiten van GWVV, Kris
Hebbink. Kris werd op zijn wenken bediend door
Sam Overbeek. De net 11 jaar geworden Sam,
blonk uit door zijn fraaie acties op het middenveld
en door goed combinatiespel. De toeschouwers
maakten zich al op voor een JANTJE (0-3) maar
het tegendeel bleek waar te zijn. Uit een
hoekschop werd de bal niet goed verwerkt en de
tweede bal verdween dan ook in het net. Door
een goede omzetting van de trainers had GWVV
direct een antwoord. De net ingevallen Robin
Klompenhouwer bediende Juul Rabelink die
onberispelijk raak schoot,1-3. Uiteindelijk wist
onze verdedigende middenvelder Thomas Wissing de 1-4 op het scorebord te zetten met een
bekeken afstandschot. De 1-4 bleek ook de eindstand te zijn.
Basisopstelling:
Casper Bussink ; Maud Rots, Merijn van Arragon,
Lars Hendrixen, Jan-Ole Kantus ; Thomas Wissing, Sam Overbeek, Dion Mulder ; Kris Hebbink,
Juul Rabelink, Joey Lenting
Zaterdag 5 november
AD ’69 - GWVV C1
Het weer was goed… Het veldje was goed…
Kortom, het kon bijna niet misgaan vandaag in
Aalten.
Al snel werd duidelijk dat GWVV vandaag niet scherp begon aan de wedstrijd tegen
het lager geklasseerde AD‟69. Duidelijk werd ook
dat vooral onze middenvelders acteerden als postbodes. Waar we de vorige wedstrijden domineerden op het middenveld dankzij ons goede
positiespel werd er vandaag alleen maar met de
bal gelopen. Hierdoor kwamen we veelvuldig in
duel en kwam onze zwakte bloot te liggen. De
eerste helft gebeurde er verder weinig tot twee
minuten voor rust. Het was Juul Rabelink die zijn
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eerste goede balcontact in het doel zag verdwijnen. Tot ieders grote verbazing keurde de
scheidsrechter het doelpunt af.
In de rust gaven we aan dat het spel van GWVV
het daglicht niet waard was. Geen combinaties ,
weinig beleving en veel individuele fouten. Dat
leidde ook tot twee wissels aan de kant van
GWVV. De matig spelende Kris en Martijn werden
vervangen door Joey en Maud.
Na de donderspeech van Chiel Terhorst werd er
beter voetbal verwacht de tweede helft. We stonden koud op het veld toen we de eerste tik te verwerken kregen. Miscommunicatie in de
achterhoede leidde het eerste doelpunt in voor AD
‟69.(0-1) GWVV ging daarna direct 1 op 1 spelen.
Nieuwkomer Merijn van Arragon moest daardoor
het middenveld en de aanval versterken. Gelukkig
hadden we vrij snel een antwoord. Sam Overbeek
soleerde door de defensie van AD ‟69 en ronde
koelbloedig af. (1-1) De insteek was natuurlijk om
door te blijven drukken en er een doelpunt bij te
maken. Helaas werd er wederom een fout gemaakt in de defensie. Ditmaal was het Lars Hendrixen die de fout inging en kon Casper Bussink de
bal voor de tweede keer uit het net vissen. (1-2)
Vlak voor tijd was het gelukkig Kris Hebbink die 22 scoorde.
Chiel Terhorst had na afloop weinig positieve
woorden over het vertoonde spel. „Dit was de
slechtste wedstrijd van ons tot nu toe…‟
Basisopstelling:
Casper Bussink ; Martijn Klompenhouwer , Merijn van
Arragon, Lars Hendrixen, Jan-Ole Kantus ; Thomas
Wissing, Sam Overbeek, Dion Mulder ; Kris Hebbink,
Juul Rabelink, Robin Klompenhouwer

Zaterdag 12 november
GWVV C1 - KSH C1
De wedstrijd begon vandaag 20 minuten later
omdat er geen scheidsrechter aanwezig was op
sportpark de Buitenham. Gelukkig was Wim
Klompenhouwer bereid om het duel in goede
banen te leiden.
Wederom was het veld in een prima staat en was
het weer prachtig. We begonnen de wedstrijd
zoals aangegeven vooraf, met een prima positiespel. We hadden al snel door dat we het ook hier
van moesten hebben gezien de kracht/lengte van
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de spelers van de tegenstander. Al snel sloop er
onnauwkeurigheid in het spel van de ploeg uit
Varsselder waardoor KSH sterker werd in de
wedstrijd. Naar een kwartier spelen werd GWVV
weer sterker. Juul Rabelink, vandaag in de wissel
begonnen viel in voor de geblesseerde Lars Hendrixen. Vrij snel hierna scoorden we de 1-0, het
was de net ingevallen Juul Rabelink die op aangeven van Kris Hebbink de score opende. Hierna
werd de wedstrijd levendiger. Juul, die aan de
coaches liet zien dat hij wel degelijk vanaf het
begin moest beginnen, had een aantal goede
acties waardoor GWVV gevaarlijk werd voor het
vijandige doel. Ted, Chiel en Kees hadden het
boek er niet voor nodig om te zien dat de 2-0 een
aanval uit het boekje was, het begon bij de keeper
en ging over links, via 9 schijven promoveerde Joey Lenting een steekbal van Kris Hebbink tot een
fantastisch doelpunt. Vanaf de kant bleef er
worden gehamerd dat wij de bal snel rond
moesten laten gaan. Niet veel later viel ook de 3-0
(bij FIFA een jantje). Het was Robin Klompenhouwer die er een „Messi‟ dribbel uitgooide en de
bal tussen de centrale verdedigers door stak op de
diep gelopen Kris Hebbink, door hem belandde de
bal in het net al wist hij zelf waarschijnlijk niet exact hoe hij dit tot stand had gebracht. In de fase
hierna gebeurde er weinig behoudens de twee
snel genomen vrijetrappen van Thomas Wissink
waarmee hij tot 2 maal toe Kris Hebbink alleen op
de keeper van KSH zette, helaas bleek hij niet koelbloedig genoeg te zijn. Het spel was nog verre
van uitstekend maar we hadden een riante voorsprong en zaten dus op de zogeheten rozen.
Merijn van Arragon had doorgekregen dat Sinterklaas vandaag in het land was gekomen en gaf
KSH net voor rust zowaar een cadeautje, 3-1. Direct hierna was het rust.
In de rust werden de koppen bij elkaar gestoken
en werd het gezegd door de trainers dat we in balbezit veel meer in beweging moesten zijn. Ook
werd er gezegd dat de bal sneller van voet naar
voet moest gaan. Al met al gingen we met een
positief gevoel de kleedkamer uit (zo dachten de
trainers).
De spelers dachten hier heel anders over en
gaven wederom een cadeautje aan KSH, ditmaal
was het een diepgaande middenvelder van KSH
wie de GWVV goalie met een geplaatst schot wist
te verschalken, 3-2. Gelukkig herstelde de ploeg

zich snel onder leiding van de veel duels winnende
Jan-Ole Kantus. Hierna ging het spelbeeld op en
neer met een licht
overwicht voor GWVV. De
ploeg, die de 2e helft aan de wederom veel op
gekomen toeschouwers, wou tonen dat het wel
degelijk veel kwaliteit bezit. Was het Merijn van
Arragon die goed het middenveld overstak en met
een fantastische steekbal Joey Lenting oog in oog
met de keeper zette, waarna Joey de keeper goed
passeerde leek het een niet te missen kans,
helaas bleek het toch waar te zijn, hij wachtte te
lang en de keeper kon zich herstellen. Vervolgens
waren er enkele goede acties van achtereen volgens, Juul Rabelink, Sam Overbeek en Krise
Hebbink, de laatst genoemde had het de 2 helft
niet meer op zijn heupen en werd gewisseld, Jordi
Messing kwam in de ploeg. Direct was het Jordi
die de bal op Robin Klompenhouwer gaf, hij dribbelde op de keeper af en kon nog net een teen
tegen de bal krijgen, via de keeper schoot Juul in
de rebound beheerst binnen 4-2. Daarna deden de
coaches nog één omzetting, Maud Rots, bij de
KNVB ook erg sterk spelend in het hart van de defensie mocht ook in deze wedstrijd laten zien dat
ze dit optimaal beheerst, ze vormde het laatste
kwartier een sterk defensief blok met Merijn. De
wedstrijd bloedde een beetje dood maar er was
nog één lichtpuntje te melden, Juul Rabelink
mocht een vrijetrap op de rechterzijde van het doel
nemen, al snel werd duidelijk dat hij de spelregels
nog niet helemaal doorhad. De scheids stak een
hand in de lucht, dus een indirecte vrijetrap. Juul
dacht hier anders over en schoot de bal direct op
doel, doordat de keeper de bal nog toucheerde
werd het schot tot een geldig doelpunt
gepromoveerd, 5-2. Hierna was het einde
wedstrijd.
„We kijken terug op een redelijk goed duel, positief
was dat we 5 doelpunten scoorden, negatief was
dat we nog niet genoeg de „baas‟ op het veld
waren vandaag‟; alduls Kees van de Pavert
Basisopstelling:
Casper Bussink ; Maud Rots , Merijn van Arragon, Lars
Hendrixen (Juul Rabelink), Jan-Ole Kantus ; Thomas
Wissing (Martijn Klompenhouwer) , Sam Overbeek,
Dion Mulder ; Kris Hebbink (Jordi Messing), Joey
Lenting, Robin Klompenhouwer

De Technische staf

De E2 pupillen speelden onder grote belangstelling van familie/kennissen een
voorwedstrijd tegen Ulftse Boys E4, deze
wedstrijd werd gewonnen met 6-1.
Helaas werd de „grote‟ wedstrijd gestaakt.
Voor meer foto’s zie:
http://www.mijnalbum.nl/
Album=YCIOMV3X
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GWVV E1 1e kampioen in Nederland
seizoen 2011-2012!!!!!!!!!!!!!!!!!

De kampioenen: Staand achterste rij v.l.n.r. trainers Chiel le Comte, Bastiaan Flipse en leider Pascal Bolk. Middelste rij v.l.n.r. Sjoerd Immink, Timo Steenbreker, Cas Aalders en Jelle Boland. Knielend v.l.n.r. Maarten Wissing,
Bart Rots, Justin Bolk, Douwe Flipse en Koen Roseboom.

Z
aterdag 12 november heeft de E1 van GWVV
in de kampioenswedstrijd tegen Etten E1 de

najaarskampioensschapstitel binnengehaald
en zijn hiermee de 1e kampioen in het seizoen
2011-2012 in Nederland.
Al snel werd duidelijk dat ook Etten een maatje te
klein was voor hen, onder grote belangstelling van
ouders, opa's, oma's en overige familie wisten ze
al heel snel te scoren. Dit ging zo goed dat ze 14
goals wisten te maken, Etten scoorde daarentegen
ook nog een keer. Met 27 punten uit 9 wedstrijden
zijn ze al heel vroeg kampioen, de kampioenen
kregen na afloop een ware medaille uitgereikt als
aandenken aan hun kampioensschap, ook een
bloemetje en een zak snoep ontbrak er niet aan.
Niet alleen Sinterklaas werd die dag ingehaald ook
de E-1 kampioenen gingen op een 'platte' wagen
het dorp rond om onder luid gejoel te laten weten
dat ze kampioen zijn geworden. Bij terugkomst in
het Gemeenschapshuis stond de patat en de cola
op hen te wachten. Jongens en natuurlijk leider
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Pascal en trainers Chiel le Comte en Sebastiaan
Flipse en de woensdagavondtrainers van harte
proficiat!
De 1e kampioen in Varsselder-Veldhunten in 2011
-2012 is een feit. Wie volgt!!

meer foto‟s:
http://www.mijnalbum.nl/Album=GALDJEO4
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

November
18 Boekenmarkt PiusX
20 Muziekconcours fanfare
25 Speculaasactie Fanfare
26 Speculaasactie Fanfare
December:
3 Oud papier ophalen

BUURTZORG-PLAN ZORGT VOOR
LAGERE KOSTEN EN BETERE ZORG
OPNIEUW BAANBREKEND INITIATIEF IN
THUISZORG

\

M

et de start van ‘Buurtzorg Plus’ heeft
thuiszorgorganisatie Buurtzorg opnieuw een
succesvol innovatief project in de thuiszorg
gelanceerd. Terwijl de thuiszorg zwaar onder
druk staat door dreigende bezuinigingen en kostenoverschrijdingen, heeft Buurtzorg een nieuwe
manier gevonden om de sector te verbeteren.
Buurtzorg wordt alom erkend als de meest innovatieve thuiszorgorganisatie van Nederland, vooral
omdat het door haar werkwijze een eind maakt
aan de bureaucratie in de zorg, de kostenoverschrijdingen en een hoge tevredenheidsscore telt
bij zowel werknemers als patiënten. Bijna alle politieke partijen noemen Buurtzorg vaak als voorbeeld van hoe de zorg in de toekomst zou moeten
functioneren. In het regeerakkoord van het kabinet
-Rutten wordt Buurtzorg expliciet genoemd.

In volgnummer: Marloes Kok, Chantal van den Bosch,
Janneke Bouwman, Yvonne Jansen, Marieke Bruins,
Petra ten Boom,
Renske Rikken, Ellen van Krimpen, Monique Steetzel,
Anke Rewinkel, Simone Liebrand

Buurtzorg plus is een toevoeging aan het reguliere
zorgaanbod van de thuiszorgorganisatie. Bij
Buurtzorg Plus werken gespecialiseerde fysiotherapeuten en ergotherapeuten nauw samen met de
wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden.
Zij brengen in kaart wat het functioneren van
thuiswonende patiënten belemmert en bedenken
oplossingen op maat. Buurtzorg Gendringen / Ulft
e.o gaat samenwerken met fysiotherapeute Ellen
van Krimpen en ergotherapeute Petra van den
Boom.
Onderzoek toont aan dat deze kwalitatieve werkwijze zeer positieve gevolgen heeft. Patiënten
worden zelfstandiger, mantelzorgers voelen zich
ondersteund, de zorg is beter op elkaar afgestemd
en het werk van de wijkverpleegkundigen en ziekenverzorgenden wordt minder zwaar. De verwachting is dat de kosten zullen dalen omdat veel
patiënten uiteindelijk minder zorg nodig zullen
hebben.
Nu al blijkt dat een kwart van de patiënten die cliënt zijn bij een Buurtzorg Plus team wordt doorverwezen naar deze disciplines en daar positieve
effecten van ondervindt.
Heeft u nog vragen, kunt u ons altijd bereiken op
ons directe nummer: 06-83167004.
Buurtzorgteam Gendringen / Ulft e.o.
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40 Jarig Jubileum De Zonnebloem
afd. Ulft-Varsselder/Veldhunten.

Op 15 oktober was er in Zalencentrum De Zon
een ontspanningsmiddag voor de gasten van
De Zonnebloem uit Ulft en Varsselder.
Dit keer met een feestelijk tintje: want deze afdeling bestaat dit jaar 40 jaar.
Bijna 170 gasten werden warm verwelkomd door
de vrijwilligsters uit Ulft en Varsselder.
Na de koffie/thee kwam onze voorzitter Jan Löverink naar voren en heette iedereen van harte welkom en vertelde wat er die middag allemaal ging
gebeuren.
Eerst kwam er een optreden van de Länderkapel
uit Megchelen. Die brachten al snel de
sfeer er goed in. Dit is de muziek die iedereen
aansprak in de zaal en er werd al gauw
meegedeind en gezongen. Nadat iedereen een
drankje en heerlijke hapjes had gekregen werd er
een speciaal cadeau voor de Jarige Zonnebloem
onthuld : een digitaal bingoapparaat aangeboden
door Hendriksen prefab.bv.
Ook werden vele aantrekkelijke prijsjes geschonken door verschillende sponsors voor deze middag. En daarom moest natuurlijk het nieuwe apparaat ingewijd worden en kreeg iedereen gratis een
bingokaart De prijsjes waren niet mis, zoals een
etentje bij de Zon, en bij De Ontdekking, bloemenbon van bloemist Hoogeveen en Marneth enz. Na
de bingo speelde De Länderkapel nog wat vrolijke
nummers.
Ook werden er nog 5 jubilarissen gehuldigd uit Ulft
die al vele jaren zich als vrijwilligster hadden ingezet. Met een speld en een bos bloemen kregen ze
een verdient applaus van alle aanwezigen. Na de
koffie met krentenwegge en een doos bonbons
voor thuis was de geslaagde middag ten einde en
ging iedereen tevreden naar huis.
Namens alle vrijwilligsters
Dianne Bujak.
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Weet je nog van toen?

en aantal jaren geleden kreeg ons
dorp er weer een straat bij en wel ”Achter
de Molen”.
Een toepasselijke naam rond de inmiddels
vervallen molenromp. In 1866 werd deze
molen gebouwd door ene Nieuwenhuis, die
als molenaar er nog een meelhandel en bakkerij aan toevoegde. In 1892 kwam het bedrijf in handen van de fam. Lukassen en
zouden 3 generaties hun stempel drukken
voor onze dorpsgemeenschap en hen zelf.
In 1923 kwam er mede door de motorische
energie een maalderij bij, die men de Stoom
noemde. In de oorlogsjaren 1940-1945 werd
het veelzijdige bedrijf een ontmoetingspunt
waar alles kon en de regels van de bezetter
Afbraak Maalderij van Lukassen jaren 90
werden genegeerd. Na deze roerige jaren
werd in 1950 de windmolen stil gezet en
vervangen door een op technisch gerichte maalderij. In 1960 werden de wieken eraf gehaald, omdat ze
door de tand des tijds een gevaar werden. De opkomst van coöperatieve ondernemers werd een geduchte concurrent voor de molenaars, en ook hier brokkelde het enorme bedrijf af. Hieronder viel maalderij,
bakkerij, boerderij, winkel en het café. In 1976 kwam op huurbasis de fam. Bluemink de horeca overnemen tot 1985. Het café was in die jaren nog een echt dorpscafé, met telkens de zondagavondafsluiting
als traditie. Dan kwamen de hoofdrolspelers, meestal vrijgezellen, hier hun rollen vertolken. Ook waren
deze ondernemers zeer actief in het verenigingsleven. Na een leegstand van anderhalf jaar verwisselde
het pand van eigenaar en nam de fam. Balduk het over. Weer kwamen er nieuwe initiatieven voor de
klanten met een cafetaria en een nieuw café onder de naam “De Molen”. Het bracht ook nieuwe tradities
in het dorp waaronder met de kermis een boog zetten en een boom doorhakken, St Nicolaas te paard
inhalen en met Kerstmis een grote kerstboom zetten en er kwam een bloemenwinkel. In 1993 werd het
totale bedrijf overgenomen door Walter en Brigit Hendrixen. Het cafetaria ging op verhuurbasis nog door
tot 2001. Kort erna gingen de deuren open van disco “De Mol” en konden jong en oud uit de gehele regio
genieten van wat hier plaatsvond, en waren 1500 bezoekers per avond geen uitzondering. Na een aantal
topjaren werd in 1997 door aflatend bezoek “De Mol” gesloten. Hierna kwam op verhuurbasis weer een
andere ondernemer, en wel Ben en
Frederique van Niersen die “Gasterij
Alleman” voor Jan en Alleman
brachten. Weer kwamen er nieuwe
vormen van vermaak, waaronder
gezelschapspelen en kindervermaak in jaren van veranderde cultuur in het uitgaansleven. Na een aantal jaren besloten ook deze ondernemers er een punt achter te zetten.
Het pand werd ontruimd en dat was
het dan. Een punt met veelzijdige
takken van ondernemers en activiteiten die er ooit plaatsvonden
waaronder de voetbalclub V.V.O.
het clubhuis had, de eerste kleuterschool was gevestigd, V.S.V. de
schietvereniging haar avonden
hield, de toenmalige vastenavondfeesten,
alsmede toneel, carnaval,
Aanwezigen tijdens de vaandelhulde op kermisdinsdag
bruiloften, begrafenissen en vele an-
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dere vormen van samenkomsten. Als
alternatief kwam er op de aangrenzende gronden van het complex een
bestemmingsplan van de Gemeente,
om er in een versneld tempo een flink
aantal woningen te bouwen. Dit ook
mede door de druk van de inwoners,
om de leefbaarheid van het dorp in
stand te houden. Tussen en langs de
woningen kwam een rondweg te liggen
en werd “Achter de Molen” genoemd.
Een herinnering aan de molen, waar
alleen nog een vervallen romp van
over is en in zeer slechte staat verkeerd.
Toen enkele maanden geleden het
pand werd gesloopt, was dit de realiteit
van de vergankelijkheid. Dagelijks trok
het toeschouwers, die de werkzaamheden gadesloegen en op een foto
vastlegden. De vraag blijft, wat brengt
de toekomst op de opengevallen plek?
Misschien komt “Mister Walter” met een
plan en tovert iets uit de hoge hoed met
als naamgeving “Voor de Molen”.

Het laatste gedeelte van de voormalige winkel.

B. Kroesen.

Fanfare St. Gregorius gaat op
20 november naar
het muziekconcours Enschede.

O
p zaterdag 22 Oktober heeft Fanfare St. Gregorius een geslaagd Try
Out concert in de DRU Cultuurfabriek in Ulft gegeven. Dit was als
voorbe-reiding op het muziekconcours
dat op 20 November a.s. in het Muziekcentrum Enschede gehouden
wordt, en waar de Fanfare aan gaat
deel nemen. Om 09.15 uur mag de
Fanfare als eerste het indrukwekkende
podium beklimmen. Ons orkest komt
uit in de vierde divisie van de KNFM.
(Koninklijke Nederlands Federatie van
Muziekverenigingen) De laatste weken
zijn er al vele puntjes op de
spreekwoordelijke i gezet, en telkens
proberen we weer, nog beter en nog
mooier te spelen. Extra repetities zijn
ingepland en langzaam aan begint de
spanning hoger te worden. Kunnen we
de jury imponeren met ons spel? Iedereen draagt z‟n steentje bij en de
gehele vereniging is op dit moment
voor het overgrote deel alleen maar
bezig met de voorbereidingen voor het
muziekconcours. We hebben er het
volste vertrouwen in en zijn benieuwd
op welk niveau wij op dit moment spelen. Stiekem hopen we dat we met een
eerste prijs weer terug in Varsselder
komen.
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Standen en Topscoorders 2011-2012
STAND 2e PERIODE

5e klasse C
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Keijenburgse B. 1
Ulftse Boys 1
GWVV 1
MEC 1
Stokkum 1
KSH 1
Bredevoort 1
Vosseveld 1
MvR 1
Terborg 1
Zelhem 1
SVGG 1

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

19
18
17
16
15
15
15
14
13
13
6
2

22
26
15
20
24
26
15
24
25
24
10
7

18
13
9
21
15
19
13
21
20
24
34
31

Gespeeld

Punten voor tegen

KSH 1

2

6

8

1

Terborg 1

2

6

8

4

MEC 1

2

4

5

3

Bredevoort 1

2

4

3

2

Ulftse Boys 1

1

3

7

0

GWVV 1

1

3

1

0

MVR 1

2

3

3

3

Vosseveld 1
Stokkum 1

2
2

1
1

6
3

7
5

SVGG 1

2

0

1

5

Keijenburgse B 1
Zelhem 1

2
2

0
0

0
1

5
11

Res. 7e klasse

Res. 5e klasse
Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen

GSV '38 4
DCS 5
VIOD 5

9
9
7

21
17
16

33
31
25

17
15
9

GWVV 2
SC Rijnland 3
OBW 4
Zeddam 2

8
7
6
7

15
13
9
9

21
31
15
15

13
7
20
27

Varsseveld 4
MvR 3
Kilder 3
Zelhem 3

8
8
7
8

9
9
6
0

15
20
16
9

24
30
22
47

Winterswijk 5
Keijenburgse Boys 4
FC Trias 7
Gendringen 7
Terborg 4
AD '69 7
Bredevoort 4
Stokkum 3
SVGG 3
GWVV 4
Ruurlo 8
SC Meddo 4

Gespeeld

Punten voor tegen

VVG '25 3

8

19

28

12

Silvolde 6
Sint Joris 2

7
8

18
17

32
29

9
10

SVGG 2
NVC 2

8
8

16
13

28
14

13
16

GWVV 3
VIOD 9
Ulftse Boys 5

8
7
8

10
9
6

13
15
10

11
19
29

Varsseveld 8
Doetinchem 6
FC Trias 9

9
7
8

5
4
4

12
14
10

32
23
31

Res. 7e klasse

Res. 7e klasse
Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen

8
8
9
8
8
8
9
7
7
8
8
8

22
19
18
16
13
13
12
9
9
4
3
3

40

37
35
40
16
39
25
17
27
18
11
6
11

5
11
17
9
22
17
19
29
31
33
35
54
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Club

Etten 4
VVL 3
Winterswijk 6
SDOUC 6
Gendringen 6
GWVV 5
Ulftse Boys 6
Dinxperlo 5
FC Trias 10
RKZVC 5
MEC 5
Ajax B 4
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9
9
9
8
9
9
8
9
9
8
9
8

24
22
18
17
16
15
12
9
7
6
4
2

30
38
34
23
39
22
36
15
9
18
13
5

14
14
16
12
26
19
20
26
26
27
58
24
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TOPSCOORDERS SENIOREN:

Jurjan Wezenberg
Floyd Robben
Marc Arnold
Theo Heutinck
Frank v/d Schuur
Kees v/d Pavert
Niels Schweckhorst
Rick Hendrixen
Paul Geelen
Chiel Terhorst
Jeroen Aalders
Werner Wellink
Danny van Wessel
Jelle Visser
Twan Berndsen
Marco Menke
Han v/d Pavert

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

Rene Hakvoort
Jurgen Schut
Martin Bolk
Chris van Aalst
Chiel le Comte
Maik Jansen
Tom Wanders
Jimmy Moreno
Tim Jansen
Ramiro Tersteeg
Marcus Schwartz
Jos Ketelaar
Erik Ketelaar
Gideon Sohilait
Micheal Liebrand
Niels Huntink
Rien Klompenhouwer

8
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2

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

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

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Zeddam C1G
AZSV C3
GWVV C1G
VIOD C3
Silvolde C2
Varsseveld C2
DZC '68 C3
Wolfersveen C1G
AD '69 C1
VIOD C4G
KSH C1D
Ulftse Boys C2

9
9
9
9
9
9
8
8
9
8
9
8

25
20
19
14
12
12
11
11
10
6
6
3

69
51
32
24
25
21
14
18
20
15
25
13

14
16
17
26
25
29
11
30
41
26
33
59

Topscoorders C1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Kris
Juul
Robin
Joey
Thomas
Sam

Club

Gespeeld Punten voor tegen

GWVV E1

9

27

95

22

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

19
18
17
16
16
12
9
7
5
5
4

47
38
41
32
31
37
26
36
13
22
17

36
42
29
16
23
31
53
58
32
47
46

Sem
Douwe
Gijs
Koen
Milan
Cas
Bart
Eigen Goal tegenstanders

24
5
4
3
3
3
2
2
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9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

23
21
19
17
16
15
13
10
10
6
5
0
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60
65
32
35
24
34
31
27
27
23
24
9

11
20
19
33
26
23
43
24
30
40
48
74

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Menno
Wessel
Jordy
Bart
Kay-Gee
Cas
Bas
Maarten

12
6
5
5
3
1

Topscoorders E2-pupillen:
naam: aantal doelpunten

Club
AZSV D6
Gendringen D2
SDOUC D3
DZSV D2GD
Den Dam / NVC D1G
FC Trias D4
Terborg D2G
GWVV D1G
Silvolde D2
Dinxperlo D2
WVC-Winterswijk D5
SDOUC D4G

9
5
3
3
2
2
1
1

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

Club
Terborg E4G
Longa '30 E11
Gendringen E3
GWVV E2G
FC Trias E8
Varsseveld E7
Silvolde E4G
Ajax B E3G
AZSV E8
Ulftse Boys E4
DZSV E4
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25
12
11
7
6
6
5
3
2
1

Gespeeld Punten voor tegen
8
8
9
8
8
9
8
8
8
8
8

22
17
17
16
14
11
9
8
7
7
0

79
33
39
47
53
47
15
30
37
20
8

26
21
16
33
34
46
46
25
33
45
83

