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Nieuws
D

e Carnavalsdagen zitten er weer op en
Prins Sven en jeugdprins Jarno hebben de
vuurdoop in het nieuwe Gemeenschapshuis
doorstaan.
De naam van het gemeenschapshuis werd op 8
januari jl tijdens de 1e nieuwjaarsbijeenkomst van
de Stichting Gemeenschapshuis VarsselderVeldhunten door (oud)prins Henri onthuld en het
zal niemand verbazen dat het vanaf nu geen Gemeenschaps-huis meer is, maar een echt
Dorpshuus voor de gehele gemeenschap Varsselder-Veldhunten. De naam Dorpshuus komt dan
ook goed tot zijn recht. Het logo van de Stichting in
het glas van de deur achter de bar laat ook
duidelijk zien waarvoor dit Dorpshuus is bedoeld,
voor de inwoners van Varsselder-Veldhunten van
jong tot oud om de leefbaarheid in ons dorp in
stand te houden en waarbij het sociale contact een
belangrijk rol speelt. Als voetbalvereniging hadden
we als sociaal bindmiddel de kantine van GWVV.
De horizon heeft zich inmiddels verbreed door het
dorpshuus als sociaal bindmiddel te zien voor niet
alleen GWVV maar voor heel VarsselderVeldhunten. De afgelopen maanden hebben tal
van vrijwilligers zich ingezet om het Dorpshuus op
tijd klaar te krijgen voor o.a. het Carnaval. Ook
hebben er al andere activiteiten plaatsgevonden.
Op vrijdag 20 april zal de definitieve opening
plaats vinden, hoe deze opening gaat gebeuren
zullen we de komende tijd van de Stichting te horen krijgen. Laten we als gebruiker van het
Dorpshuus een vruchtbare periode in gaan waarbij
we als voetbalvereniging GWVV midden in de
samenleving van Varsselder-Veldhunten staan.
Terug naar de orde van de dag, onze corebusiness het voetbal. Daar valt eigenlijk weinig of niks
over te melden, behoudens dat er de afgelopen
periode door het winterweer veel improvisatievermogen aan te pas moest komen om toch nog wat
te kunnen doen. De trainer/coaches/leiders en TC
zijn daar wonderwel in geslaagd. Scholengemeenschap Almende heeft daar een aanzienlijke bijdrage aan geleverd door de sportzalen ter beschikking te stellen. De selectie kon terecht op de
Wesenthorst en de lagere teams konden terecht
op het Isala te Silvolde. Met dank aan Patrick Visser en Arthur Bonenkamp die dit wisten te regelen.
Toch werd er door het 1e voordat de vorst in trad
nog gevoetbald op het kunstgras tegen Concordia
Wehl en Etten. Ook werd deze periode gebruikt
om de winteractiviteiten te organiseren door de
diverse teams. Zo volgde het 1e zelfs een
kookclinic, zij weten inmiddels dat de soep nooit
zo heet wordt gegeten dan dat ie wordt opgediend,
het 2e elftal ging een avond bij de sponsor op bezoek om daarna nog effen lekker door te zakken in
Doetinchem en het 5e elftal maakte als eerste
elftal gebruik van het Dorpshuus waar de spelkwis
“Ik hou van Holland’ werd gehouden.
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“Ik hou van Holland” was overigens ook het thema
op de Kaderavond die werd gehouden op 13 januari j.l.. De Kaderavond bedoeld voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor GWVV. Dit was de 1e
activiteit onder leiding van de nieuwe activiteitencommissie. Samen met de leiders van de verschillende teams organiseerden zij deze avond. In
deze Boogbal kun je iets over deze activiteit teruglezen.
In deze Boogbal kun je o.a. ook lezen wat er zich
allemaal op de nieuwjaarsbijeenkomst heeft afgespeeld, het lijkt al wel een tijd geleden maar de
woorden die de voorzitter sprak zijn voor het hele
komende jaar van toepassing. De voorzitter kwam
met een verheugende mededeling dat GWVV een
opvolger heeft gevonden voor onze penningmeester Nico Slutter. In deze Boogbal kunt u in de
rubriek “Opvallend op de Buitenham’ kennis
maken met onze nieuwe penningmeester André
Jansen. In oktober 2011 is de Algemene Ledenvergadering gehouden hier vindt u in deze Boogbal de notulen van terug. Op zaterdag 17 maart
zal de klussendag weer worden gehouden in het
kader van de actie NL Doet. Wil je je hiervoor opgeven dan kun je dit doen bij Erik Ketelaar, ook zal
Erik een elftal gaan benaderen om zich hiervoor in
te gaan zetten.
Het JR organisatie comité is de voorbereidingen
gestart voor het Jan Riekentoernooi die normaliter
wordt gehouden ter afsluiting van het seizoen
2011-2012 . Er is een datum uit de hoge hoed
gekomen en dit is 19 mei geworden. Dit is de zaterdag na Hemelvaartsdag. Noteer deze datum
alvast in de agenda zodat jij er ook bij bent bij de
laatste activiteit van dit seizoen.
Als redactie zijn we met de JR-commissie in
beraad om op deze dag in het kader van het 40jarig jubileum een Boogbal competitie te houden.
Welke GWVV-er is het die de mooiste boogbal kan
trappen en hiermee uitgeroepen wordt tot de
mooiste boogbal trapspecialist van GWVV. Hoe en
in welke vorm we dit gaan doen tijdens het Jan
Riekentoernooi zullen we nog laten weten.
De komende weken zullen we de draad weer op
gaan pakken met het voetbal waar het toch uiteindelijk allemaal om draait. Het geet oan niet op het
ijs, dan maar op het veld. Hopenlijk zijn de weergoden ons goed gestemd zodat we in de volgende
Boogbal meer voetbalnieuws kunnen brengen.
Veel leesplezier met Boogbalnummer 5.
De redactie

GWVV Agenda:
17 maart: Klussendag
20 april: Officiële opening
Dorpshuus.
19 mei: Jan Riekentoernooi
Tevens zal bij èèn van de thuiswedstrijden van
GWVV 1 een noaproatuurtje worden gehouden de
exacte datum hiervoor volgt in de volgende Boogbal.
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2012

O
p 8 januari werd voor GWVV de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden, jammer genoeg kon
vanwege de condeitie van het veld de hieraanvoorafgaande snerttoernooi geen doorgang
vinden.
Toch waren er nog behoorlijk wat mensen die
GWVV een warm hart toedragen naar het Dorpshuus gekomen om elkaar voor zover dat dit nog
niet gebeurd was elkaar het beste te wensen voor
2012. Voorzitter Wim Pruyn begon om èèn uur
aan zijn nieuwjaarstoespraak:

Bedanken:
Weer een jaar voorbij waarin we samen weer veel
hebben mogen samenwerken, kunnen genieten,
zaken hebben gerealiseerd en vele sportieve
hoogte en diepte punten hebben mogen beleven.
Ik wil om te beginnen iedereen bedanken die dit
weer mogelijk hebben gemaakt.











Trainers
Aanvoerders en elftal leiders
Wedstrijdsecretariaat
Scheidsrechters
Barpersoneel
Tuinploeg en klussers
Papierploeg
Boogbal
Jeugdbestuur en overige hoofdbestuursleden.

Al deze vrijwilligers hebben weer gezorgd voor
een goed jaar. Zonder jullie was dit allemaal niet
mogelijk geweest Ik wil dan ook nu graag een applaus voor al deze vrijwilligers.
Korte terugblik van enkele hoogte en dieptepunten
Op de eerste plaats wil graag even stil staan bij
enkele dierbaren die ons in 2011 zijn ontvallen en
die ieder op hun manier veel voor GWVV hebben
betekent. In September hebben we afscheid
moeten nemen van Marcel van de Pavert.
Het nieuwe seizoen begint met de nodige
problemen en slechte omstandigheden door de
verbouwing van de accommodatie.
Patrick heeft aangegeven ook het volgend seizoen
trainer te zijn van GWVV. Daar zijn we blij mee.
Tijdens de ledenvergadering was Nico Slutter niet
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meer herkiesbaar als penningmeester. We hebben
gelukkig een nieuw penningmeester. Zijn naam is
Andrè Jansen. De rest van het seizoen zal Andrè
door Nico worden ingewijd en ingewerkt. Zodat we
van het volgende seizoen definitief een nieuwe
penningmester hebben en op gepaste wijze afscheid nemen van Nico na bijna 20 jaar penningmeesterschap. Het jeugdbestuur heeft afscheid
genomen van Ferdie van der Pavert en Peter
Roes. Hiervoor kwam zelfs Prins Henri de 1ste even
langs om Ferdie te onderscheiden
Arnold Versleyen is gestopt als bestuurslid i.v.m.
het hoofdsponsorschap. Vandaag was het moment
om Arnold in het zonnetje te zetten en officieel afscheid te nemen als bestuurslid. Na goed overleg
is op verzoek van Arnold besloten dit niet te doen.
Wij wensen Arnold alle beterschap en veel sterkte
met de bestralingen die hij de komende weken
moet ondergaan. De geplande huldiging is niet afgesteld maar uitgesteld. Er komt een moment waar
op we dit op gepaste wijze zullen inhalen.
De barploeg de laatste jaren onderleiding van Paul
Schut, heeft zich officieel opgeheven met een klein
feestje. Wij danken de barploeg voor alle bewezen
diensten. Op 12 mei 2011 heeft de algemene
ledenvergadering besloten weer in het oude vertrouwde Geel Wit te voetballen. In november
waren de pupillen de laatste in dit enorme metamorfose traject. Het resultaat mag er zijn. Hierbij
wil ik mijn waardering uitspreken over de sponsor
commissie die dit logistieke proces keurig hebben
uitgewerkt.
Potaarde actie van het 1ste elftal in samenwerking
met de Welkoop heeft €400,- opgebracht voor
jeugd. E1 pupillen
zijn kampioen geworden en
daarmee de 1ste kampioenen in Nederland.
Ted van de Pavert en Chiel ter Horst hebben hun
trainersdiploma gehaald en zijn de jeugd gaan
trainen. Hierdoor hebben we binnen de jeugd overal goede en gekwalificeerde trainers en leiders
De Boogbal bestaat 40 jaar. Vandaar de kleurige
omslag. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door
stichting VVVVV en natuurlijk de boogbaladverteerders.
Er is een commissie samengesteld die nog een
keer met de Gemeente om tafel gaat zitten om
definitief vanuit alle invalshoeken te onderzoeken
of kunstgras een reële optie. Vanuit GWVV is
daarvoor een notitie geschreven met onze zienswijze die met de Gemeente besproken zal worden.
Dit jaar spelen we in de competitie
met 5 senioren
elftallen. De start van het 5de was wat moeizaam.
Omdat ikzelf enkele keren het voorrecht had om
enkele wedstrijden mee te doen, kan ik wel zeggen
dat deze groep voldoende potentie in zich heeft
om een goed voetballend team te zijn. Maar dat
heeft tijd nodig
De sponsorcommissie heeft afgelopen jaar fantastisch werk gedaan. Het aantal sponsors binnen
GWVV (hoofdsponsor, ster- en subsponsoren) is
inmiddels 12 stuks.
De thuiswedstrijd tegen Ulftse Boys, met de voorwedstrijd van de e-pupillen in een geweldige ambiance met Bengaals vuurwerk, moest helaas na 13
minuten worden gestaakt na de beenbreuk Sven
Maatman.
Momenteel zijn we voorbereidingen aan het treffen
om nieuwe verlichting aan te schaffen op het train-

pagina 3

(vervolg Nieuwjaarsbijeenkomst)

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

ingsveld en eventueel ook verlichting op èèn van
de andere velden.
Vrijdag 13 januari as. Wordt voor alle vrijwilligers
van GWVV de kaderavond georganiseerd.
Topscoorders:
Bij de senioren: Kees van de Pavert 19 doelpunten
Bij de junioren: Stan van de Pavert 23 doelpunten
Bij de D1-pupillen: Juul Rabelink met 42 doelpunten
Bij de D2-pupillen: Robin Klompenhouwer met 19
doelpunten
Bij de E1-pupillen: Bart Rots met 35 doelpunten
Bij de F-pupillen: Sem Schepers 27 doelpunten
Dit jaar kennen we een voor het eerst een wat veranderde situatie. De contouren van de nieuwe
toekomst beginnen steeds concreter te worden.
2012 wordt het jaar van de concrete zichtbare en
voelbare veranderingen. Dit jaar wordt ook een
definitieve beslissing genomen over kunstgras en
over het plaatsen van nieuwe verlichting op mogelijk 2 velden. Ook binnen het hoofd bestuur
zullen veranderingen plaatsvinden. We hebben nu
2 nieuwe bestuursleden (Freek en Andrè), maar er
zijn nog 2 andere leden aftredend.
Als vereniging houden wij nu onze nieuwjaarsbijeenkomst. Hierna zal deze ruimte echter gevuld
zijn met andere mensen van andere verenigingen.
De stichting SGVV houdt dan haar eerste receptie
voor alle verenigingen en inwoners. Voordeel is dat
wij gewoon kunnen blijven zitten en al de beste
plekken hebben. De eerste nieuwjaarsreceptie van
SGVV mag vandaag gezien worden als iets unieks
en het resultaat van jaren hard werken door een
groep mensen die geloven in de kracht van samenwerken.
Neemt echter niet weg dat de nieuwjaarsreceptie
van GWVV los blijft staan van de receptie van
SGVV. Niet zo zeer omdat ik perse mijn verhaal wil
doen, maar omdat ook wij een groep zijn die
gelooft in samen werken. Onze nieuwjaarsreceptie
is de plek waar wij jaarlijks afscheid nemen van
leden, onze jubilarissen huldigen en stilstaan bij
resultaten die we samen hebben geboekt.
De huldiging van mensen die veel betekent hebben
voor GWVV mag nooit in een andere setting plaats
vinden.
Aan het begin van het seizoen heb ik al mijn dank
uitgesproken voor de wijze waarop jullie omgaan
met de vaak toch amateuristische omstandigheden
waaronder getraind moest worden. Deze omstandigheden zijn GWVV onwaardig. De accommodatie
is een bouwput, de veldverlichting kan op marktplaats voor iemand die een doka wil inrichten en
we moeten in de kou buiten in een toiletwagen om
te plassen, voor sommige betekent dit even zoeken
en dan niet naar de toiletwagen. We hebben het
afgelopen half jaar veel gevraagd van jullie flexibiliteit en loyaliteit en die hebben we ook gekregen.
Natuurlijk was er de nodige onvrede en die was
ook terecht. Maar gelukkig hebben we altijd in goed
overleg de zaken kunnen uitleggen en de ruimte
gekregen het te verbeteren of op te lossen.
Ik wil dan ook bij deze iedereen binnen GWVV bedanken voor jullie flexibele instelling en loyaliteit
naar ons toe. Dit alles maakt GWVV tot de vereniging die het nu is.
Het zijn economisch moeilijke tijden. Vele deskun-
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digen hebben het grootste woord. De Media,
hoogleraren, economen, politici. Allen praten ze
over een crisis. Van ieders expertise is de invalshoek telkens anders maar de inhoud negatief.
Het gevolg is dat iedereen bezorgt is en negatieve
gevoelens krijgt. De weinige die proberen de huidige malaise te relativeren en positieve dingen te
zien komen bijna niet aan het woord. Het is net als
met een persoon die een bepaalde handicap
heeft. Praat niet over wat men allemaal niet meer
kan maar over wat er nog wel kan. En er kan een
heleboel
Ik heb de afgelopen jaren gezien dat er iets is dat
sterker is dan droeftoeteren. En dat is samen aan
iets bouwen dat energie geeft. Wat er momenteel
binnen Varsselder-Veldhunten gebeurd is daarvan
ene goed voorbeeld.
Kijk bijvoorbeeld naar onze sponsorcommissie.
Ondanks de economisch slechte tijden is het aantal sponsoren uitgebreid naar 12 en zijn de voorwaarden zeker niet versoberd. En kijk om je heen.
Dit is allemaal gerealiseerd door mensen die geloven in samenwerking en in de toekomst. Met de
energie die daar bij vrijkomt is dit allemaal gerealiseerd. Dat is toch veel doelmatiger en vooral ook
veel leuker dan wachten tot iets overgaat of vanzelf beter wordt, want niets doen is geen optie
vooral in slechtere tijden.
Op dit moment wordt er met veel energie en inspanning van een groep mensen iets fantastisch
gerealiseerd in het dorp. Een Gemeenschapshuis
van het dorp, door het dorp en vooral voor het
dorp. Ik hoop dan ook dat de inwoners van
Varsselder-Veldhunten massaal het Gemeenschapshuis weten te vinden en actief deelnemen
aan activiteiten of gewoon aanwezig zijn. Dit is
goed voor het dorp en voor alle verenigingen die
samen gebruik maken van het gebouw. Als we
daar samen geen succes van kunnen maken laat
Varsselder-Veldhunten een enorme kans liggen en
zou het zich als dorp collectief moeten schamen.
GWVV is een in alle opzichten een gezonde
vereniging. We zijn een goed collectief, we zijn
financieel gezond, we hebben een fantastische
groep spelers op alle niveaus. En de komst van
het gemeenschapshuis zal onze eigen identiteit
niet aantasten. We blijven een gezonde vereniging
die zich bezig houd met voetballen. Dit zal ons altijd blijven binden en daar gaan we ook de
komende jaren van genieten.
Ik wens iedereen een fantastisch en vooral gezond
2012.
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Na deze woorden was er een korte break om even
een natje en een droogje te pakken waarna de
voorzitter het preekgestoelte wederom betrad en
aandacht vroeg voor het huldigen van de jubilarissen.

Jubilarissen 2012.
Hugo Offenberg (25 jaar)
Je werd in je jeugdperiode gezien als een talent.
Al vroeg stond je al thuis een balletje te trappen op
de echterdeur bij het ouderlijk huis. Je was een
begenadigd voetballer. Middenvelder?
Je had gevoel voor de bal en een goed spelinzicht. Je groeide in de jeugdjaren op tussen de
'grote' jongens Marc Schut, Martin Bolk, Mike
Geurtsen, Joris Ketelaar enz. Deze goeie generatie o.l.v. Andrè Lippets leek in de C-jeugd jaren
veelbelovend te worden. Hoogtepunten uit je jeugd
waren
vooral1986-1987 kampioen met F-pupillen
en 2de topscoorder met 5 goals
Seizoen 1990-1991 najaarskampioen D-pupillen.
Je hebt een aantal jaren in het 1e elftal gevoetbald. Helaas was je wel blessuregevoelig (enkel
en/of knie). Je was dan ook genoodzaakt om
vroeg te stoppen. Toch bleef je GWVV altijd trouw
als ondersteunend lid. Maar ook als we iemand
nodig hadden bij de bar. Vooral bij wat grotere
evenementen zoals recepties en kaderavonden.
Dan was je altijd bereidt om te helpen. Je hebt ook
nog een
tijdje gestudeerd in Enschede toen je in
het 1ste voetbalde . Enkele spelers van het 1ste zijn
ooit bij jou op bezoek geweest toen je daar studeerde. Volgens de verhalen is het daar wat uit de
hand gelopen.
Goed moment om dit verhaal over een boze buurman en ouwe bokkelullen is ontzenuwen.
Hugo pakte deze kans en vertelde gedetailleerd
wat er die bewuste nacht gebeurde.
Goed terecht gekomen, want had vroeger altijd
een goede oppas. Hugo, ontzettend bedankt voor
al je voetbal activiteiten en alle overige activiteiten
en inzet voor GWVV.

als leden van de makkers. Omdat jullie toen ook
veel samen deden lijkt het me goed om deze
huldiging ook samen te ondergaan
Bjorn.
Ik heb al 2 de jubileum
boeken nagezocht maar ik
heb bijna niets over je kunnen vinden. Ondanks het
feit dat je heb meegewerkt
aan de
totstandkoming van
het 2de jubileumboek sta je
er niet in. Je hebt voor dit
boek “bekende GWVV’ers
geïnterviewd. Hoewel je bij
de goede lichting hoorde is
er over je voetbalcarrière weinig bekend. Je hebt
een tijdje in het derde gespeeld. En daar ook veel
als oproepkracht in gespeeld. Ondanks dat je in
mijn beleving best goed kon voetballen is het daar
wel bij gebleven en
heb je nooit echt en doorbraak
gemaakt tot het 1ste. Mede door studie en doordat
je je meer gericht hebt op je maatschappelijke carrière en muziek geen echter voetbal loopbaan binnen GWVV.
Volgens Bjorn en Wouter had ik toch een enkele foto gemist waar zij opstonden.
Je bent uit Varsselder-Veldhunten vertrokken,
maar wel altijd betrokken gebleven. .
Wouter.
Voor jouw geld het zelfde
als voor Björn. Er is in
beide jubileumboeken
erg weinig over te
vinden. Oh, ja joh Je
groeide ook op tussen de
goede lichting maar het
heeft je voetbal loopbaan
niet positief beïnvloed. Je
bleef een bescheiden
speler en heb je 'ouwe'
dag nog in het 3e gespeeld. Wel bekend is, dat je
een periode alleen aanspreekbaar was met Oh, ja
Joh en men kreeg dit als antwoord.
Gelukkig was dit volgens Wouter een fase die al
lang is afgesloten. Je bent uit VarsselderVeldhunten vertrokken, maar altijd nog een binding
gehad met GWVV.
Bjorn en Wouter bedankt voor jullie inzet voor
GWVV en dat jullie GWVV niet zijn vergeten

Wim speld bij Hugo het 25-jarig GWVV speldje op.

Bjorn en Wouter. (25 jaar)
Ik heb jullie beiden samen naar voren laten
komen, omdat dit het beste weergeeft wat we uit
het archief hebben kunnen halen. We kennen 2
jubileum boeken, waarin we toch heel wat historische feiten hebben vermeld, Maar ik heb jullie
bijna nergens kunnen vinden. Ongetwijfeld hebben
jullie je sporen verdiend binnen GWVV als voetballers. Maar jullie zijn daarnaast vooral bekend
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Frank Rots (25 Jaar)
Frank, je kwam in de 80-er jaren in VarsselderVeldhunten wonen en toen was je al een verenigingsbeest en meldde je aan bij GWVV. Later
kreeg je ook nog een Varsselders 'deerntje' en dit
heeft de band met Varsselder-Veldhunten en
GWVV alleen maar verstevigd. Je kwam te voetballen in GWVV 7. Een linksbuiten met een
fluwelen linkervoet. De eindpas bleef soms wat uit
omdat je altijd rond de cornervlag bleef draaien. Je
hebt nog een uitstapje gemaakt naar GWVV 3,
maar Frank paste niet bij Arnold en Arnold niet bij
jou en je keerde snel weer terug naar de lagere
regionen van GWVV.
Tot op de dag van vandaag ben je je elftal trouw
gebleven. Was het niet om het voetballen dan wel
om de beruchte uitstapjes naar Valkenburg, Lemmer, Amsterdam enz.
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(Frank wist te vertellen dat hij bij weekend naar
Amsterdam niet aanwezig was omdat hij toen
voor
een korte tijd wat hoger voetbalde in het 3de)
I.v.m. een ongewillige knie heb je moeten stoppen
met voetballen. Maar nu ben je leider/coach van
het huidige GWVV 3. Naast het voetballen heb je
je ook een aantal jaren ingezet als Boogbalredacteur waar hij ook nog eens een keer de drukpers ter hand nam. Dit was aan Frank met z'n
technisch inzicht wel toevertrouwd. Fluit zo nu en
dan tegenwoordig nog wel eens bij de jeugd van
GWVV.
Als voetballer wat
miskent en nooit echt
doorgebroken. Maar nu
gelukkig wel de grote
regelneef
en leider van
3de elftal.
Frank bedankt voor alle
inzet voor GWVV en ik
hoop dat er nog vele
jaren zullen volgen
waarin we van je
diensten gebruik mogen maken.

Frank, bedankt voor alles wat je voor GWVV hebt
gedaan en we hopen dat er nog vele mooie jaren
volgen.

Frank krijgt van Wim het 40-jarig speldje opgespeld.

Frank Heutink (40 jaar)
Als Polse jongen werd je al in 1971 lid van GWVV
en ging je voetballen bij de A-pupillen. Je broer
Theo ging je al voor. Je nam ook nog eens de
gebr. Stevering mee (Han en Geert) naar Varsselder. Maar die zijn niet zo lang gebleven als jij. Dat
je trouwde met een Varsselderse “schone” heeft
daar zeker toe bijgedragen.
(hoewel “zoonlief” Tim daar enige twijfels had)

Na deze woorden bedankte de voorzitter iedereen
voor de aandacht en aanwezigheid en vroeg om
onder het genot van een drankje elkaar nog eens
het beste te wensen, het jaar voor GWVV met de
nodige veranderingen. Veranderingen die nodig
zijn voor de toekomst. Hierna bleef het nog lang
gezellig in het dorpshuus en ook op de nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting bleven de aanwezigen zitten, een teken dat ook GWVV een
warm hart toedraagt aan de Stchting Gemeenschapshuis Varsselder Veldhunten. Al hoewel het
woord Gemeenschapshuis daarin vervangen dient
te worden voor Dorpshuus.

Je bent altijd keeper geweest en stond al heel
vroeg bij het 1e onder de lat, eerst als reserve
keeper en later als vaste waarde en heb ook enkele kampioensschappen meegemaakt. In latere
jaren heeft Frank de switch gemaakt naar voetballer. Daar was een keeper binnen GWVV in ieder
geval blij om en dat was ik.
Als voetballer had je ook al snel een naam verworven. Wie jou tegenkwam op het veld die kwam
er zo maar niet langs, een keiharde speler die voor
niets terugdeinsde.
In de tussentijd heb je naast het voetballen ook
nog veel metselwerk verricht bij verschillende projecten op de accommodatie de “Buitenham“.
Je nadagen van je carrière heb je in GWVV 4
doorgebracht. Met dit elftal ben je in 2006 mee
naar Mallorca geweestdevoor een trainingskamp. In
dat seizoen werd het 4 ook nog kampioen. Ik
neem aan dat dit wel een hoogtepunt in je carrière
is geweest? Of was dat het kampioenschap in
1985 toen 1 en 2 tegelijk kampioen werden
Kampioenschap 1995-1996 met het 4de
Frank kon inderdaad
bevestigen dat het kampioenschap met het 2de samen met het 1ste in 1985 en
de trip naar Mallorca en het kampioenschap in
2006 zijn hoogtepunten waren.
Ook bij jou kwamen naarmate je ouder werd het
blessureleed om de hoek kijken en heb je besloten
te stoppen met actief voetballen en ben je
spontaan vlaggenist geworden bij GWVV 2. In het
verleden ook keeperstrainingen verzorgd.
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Op deze middag
werden er heel wat
nieuwjaarskussen
uitgedeeld.
Deze was wel heel bijzonder
Voor meer foto’s kijk op
www.mijnalbum.nl/
Album=PTUF67ZD
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Notulen Algemene Ledenvergadering
27 oktober 2011
OPENING
 De voorzitter heet iedereen welkom.
 Aanwezig: 54 leden + 5 bestuursleden.
Afgemeld: Koen Nieuwenhuis, Marcel v/d Pavert,
Ellen Rots, Frank Rots, Gert Ketelaar, Paul Schut,
Jeroen Aalders, Frank v/d Schuur, Harm te Kaat
en Arthur Bonenkamp.
MEDEDELINGEN
De contributie gaat met € 10,00 omhoog.
Naast de jaarlijkse indexering van 3% wordt er €
7,50 extra geïnd. Dit bedrag is voor de centrale
aanschaf van sokken voor alle elftallen ter
vervanging van versleten sokken. Zo zorgen we er
voor dat alle elftallen en spelers met dezelfde
sokken spelen.
Vrijwilligers nodig voor de papierploeg.
De papierploeg kan nog enkele vrijwilligers gebruiken. Het ophalen van oud papier is nog steeds
een lucratieve zaak voor de vereniging en dit willen
we dan ook graag in stand houden. Je kunt je
aanmelden bij Daan Kroezen of bij een van de
bestuursleden
Verlichting wordt zaterdag geplaatst op 3de veld
Zaterdag zal er verlichting worden geplaatst op het
derde veld. Na lang wikken en wegen
is toch
besloten om de verlichting op het 3de veld te
plaatsen. Dit om het hoofdveld te ontzien.
Commissie kunstgras
Uit de laatste inspectie bleek het hoofdveld wel erg
slecht te zijn en behoort nu tot de slechtste velden
van de Gemeente. Het veld zal dan ook zeer binnenkort compleet onderhanden worden genomen.
De beste oplossing is dan ook kunstgras. Om de
discussie met de Gemeente nog een maal goed te
voeren is de commissie kunstgras bij elkaar
geweest en zal een gesprek notite sturen naar de
Gemeente waarna er een gesprek zal plaats
vinden. Dit alles is wat in een stroomversnelling
gekomen naar aanleiding van de reactie van
GWVV op het krantenartikel in over het onderhoud van de velden en de hoge kosten. De Gemeente heeft nu zelf ons uitgenodigd voor een
dergelijk gesprek dat morgen plaats zou moeten
vinden. Helaas kunnen dan enkele mensen niet.
Momenteel wordt een nieuwe afspraak gemaakt.
10 november boekuitreiking Frans Mulder.
Op 10 november zal in het Gemeenschapshuis de
presentatie worden gehouden van het boek met
verhalen geschreven door Frans Mulder jr. Een
musthave voor iedereen in de boekenkast die iets
met GWVV heeft. Deze presentatie wordt groots
aangepakt waarbij zelf 3 spelers (Yuri Rose,
Rogier Meijer en Ted van de Pavert) van de Graafschap aanwezig zullen zijn die tevens activiteiten
gaan doen met de jeugd. Zoals penalty schieten
ed.
Kaderavond 13 januari 2012.
De kader avond staat gepland voor 13 januari
2011.
8 januari 2012 snert toernooi nieuwjaarsreceptie.
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Op 8 januari willen we onze nieuwjaarsreceptie
houden vooraf gegaan door een snerttoernooi. De
recepetie zal iets anders van opzet zijn. De stichting Gemeenschapshuis wil die dag ook een receptie houden voor alle vereniging. Dit initiatief juichen
we toe. Om toch invulling te kunne geven aan
onze receptie waarbij we mensen huldigen, zullen
wij vooraf eerst onze eigen receptie houden. Het
mag niet zo zijn dat alle jubilarissen en anderen
die gehuldigd worden te kort wordt gedaan.
Gedrag langs het veld
Momenteel is er een campagne op TV “laat je
werkweek thuis” langs het veld. In het kader van
deze campagne zijn borden verkrijgbaar die je als
vereniging langs het veld kunt hangen.
Zo ver willen wij niet gaan. Dit komt erg betuttelend over en het is toch vreemd om mensen iets te
vragen wat eigenlijk heel normaal is.
Ik wil dan ook een beroep doen op iedereen die
vooral zaterdags maar ook de mensen die
zondags langs het veld staan om zich aan de fatsoens en omgangsnormen te houden. En ik kan
je zeggen en dat weten we zelf ook wel dat een
kind niet heter gaat voetballen als je hem contact
op de tabbert zit. Zo zijn als vaker goede voetballers hun zelfvertrouwen kwijt geraakt.
Ook de sociale controle is hierin belangrijk. Constateer je dergelijk gedrag dan mag je daar als
ouder best aangeven dat je dit wenst. Tevens zou
ik het prettig vinden als het bestuur tijdig over incidenten wordt geïnformeerd zodat we zelf ook deze
mensen kunnen aanspreken.
INGEKOMEN STUKKEN
Geen.
NOTULEN ALV 2010
De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter en
de secretaris zetten hun handtekening.
JEUGDCOMMISSIE
 De voorzitter leest het verhaal van Clemens
Wissing voor.
 Er is dit seizoen een F team, een E1 en een
E2, een D en een C.
 Alle jeugdteams zijn voorzien van goede trainers en zelfs een technische staf.
 Elke donderdagavond wordt alles besproken
met de trainers. Sommige kinderen spelen om de
beurt bij andere teams mee. Tot nu toe is elk
weekend alles nog rond gekomen.
 Alleen voor de wedstrijden op zaterdag zijn we
nog op zoek naar leiders voor het E2 elftal.
 Er zijn voldoende scheidsrechters, maar nieuwe kunnen zich altijd nog melden hiervoor.
 Afgelopen jaar hebben we binnen het jeugdbestuur afscheid genomen van Ferdie v/d Pavert,
Peter Roes en enkele leiders. Namens alle jeugdleden en bestuursleden willen wij hen bij deze
ook nog hartelijk danken voor hun geweldige inzet.
Gelukkig blijven ze actief binnen onze vereniging.
 Bovendien wil ik alle vrijwilligers bedanken die
zich elke zaterdag of zondag inzetten voor onze
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jeugd.
 Voor opmerkingen, vragen, ideeën, noem
maar op, positief of negatief, graag direct contact
zoeken met iemand van het jeugdbestuur. Marcel
v/d Pavert, Mike Frazer, Ellen Rots en Clemens
Wissing.
Applaus van de leden.
TECHNISCHE COMMISSIE
 De voorzitter leest het verhaal van Koen Nieuwenhuis voor.
 Beste leden, “Ik ben er dus niet, verplichtingen
elders !” Terugblikken op het voetbalseizoen 20102011. Altijd lastig om het weer even terug te halen
in je geheugen. Zal aan de leeftijd en door alcoholische consumpties kunnen komen……
 Maar om te beginnen zien we dat het 4de afgelopen jaar weer lang voor de prijzen mee heeft
gedaan. De gemiddelde leeftijd geeft ervaring
maar ook nog al eens scheurtjes in de basis, dan
is het toch moeilijk om tot het eind vol te houden
en het seizoen bekroond te zien met een kampioenschap.de
Voor het 3 was het een lastig jaar. Onderin voetballen is altijd lastig. Er wordt vaak weinig gewonnen en de bal valt vaak net niet goed, blijft hangen
voor de lijn waar die over moet. Dan is het zo belangrijk dat de neuzen dezelfde kant op blijven
gaan. Trainen is dan ook belangrijk en verhoogt de
saamhorigheid, maar zeker na het voetballen
samen
lekker een biertje pakken……
Het 2de heeft de lijn doorgezet die is ingezet om
het gat tussen 1 en 2 te verkleinen. Er wordt weer
2 keer in de week getraind. Dat is zo belangrijk.
Een middenmoot
is dan ook een positief begin.
Het 2de blijft ook altijd
lastig. Vaak moet je mensen
afstaan aan het 1ste, dat is voor een trainer niet
altijd even gemakkelijk. Maar toch.. binnen GWVV
lukt dat dan ook prima.
 Het 1ste heeft in de 5de klasse een redelijk degelijk seizoen gedraaid. In de middenmoot geëindigd. Het was het jaar van het afscheid van onze
hoofdtrainer Ruud Pastoor. 3 jaar vond hij genoeg,
hij was toe aan een nieuwe uitdaging. We kennen
Ruud als een trainer met visie, een prettig persoon
om mee te werken, duidelijk en ambitieus.
Daarnaast ook nog een warm persoon naast het
voetbal om. Ruud bedankt.
 Het jaar waarin dus weer een nieuwe hoofdtrainer gezocht moest worden en we die in de persoon van Patrick Visser hebben gevonden. Samen
met Ted als assistent-trainer en Freek die zoals hij
zegt een stapje terug doet als assistent-trainer
gelukkig aanblijft als keeperstrainer, hadden we de
trainersstaf voor het seizoen 2011-2012 weer
rond. Peter die het tweede onder zijn hoede houdt
en Frans die 3 en 4 blijft trainen.
 En dan aan het eind van het jaar……. Gaat het
gerucht dat er misschien wel een extra elftal bij
GWVV komt. De kartrekker hiervoor is Yorick
Messink. Mijn complimenten hiervoor dat je dat
gelukt is. Met maar een paar jongens die hier al
voetbalden is hij erin geslaagd voldoende
mensen
op de been te brengen zodat wij een 5de elftal
konden beginnen. Klasse! Nu zorgen voor de continuïteit.
 Ik wil in ieder geval iedereen ook namens Eugene bedanken voor hun inzet, van verzorging tot
grens- en scheidsrechters, leiders, trainers en
mensen die we onverhoopt nog vergeten. We
maken er dit jaar 2011-2012 weer een prachtig
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seizoen van. Dat doen we altijd samen!
Applaus van de leden.
GEMEENSCHAPSHUIS
 De bouw gaat voortvarend, alleen de
werkzaamheden voor de kelder lopen wat achter ,
omdat er water weggepompt moest worden.
 Erik Ketelaar: het streven is om de 2e week
van januari klaar te zijn.
Wim Pruyn: de competitiestart was lastig. Complimenten aan iedereen voor de wijze waarop zij hiermee zijn om gegaan. Hou nog even vol. Bedankt!
VERSLAG PENNINGMEESTER
 De omzet is gedaald, maar de inkoop ook.
Waarschijnlijk door de verkoop van pijpjes en
misschien ook het weer (in november al sneeuw).
 De kosten voor het clubhuis zijn lager, geen
taponderhoud etc.
 Spel en trainingskosten hoger, daarentegen is
de huidige trainer goedkoper.
 De huur van de sportaccommodatie is hoger,
maar de subsidie is ook hoger.
 De rente is laag
Vraag René Hakvoort: door de overdracht aan de
stichting komt er toch een bedrag vrij. Dit is niet
terug te vinden. Antwoord: dit gaat buiten de begroting om. Het gaat om ongeveer 87000 euro,
maar dit is nog niet definitief.
KASCOMMISSIE
Rob v/d Pavert doet het woord. Het zag er perfect
uit! Applaus voor de penningmeester.
Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun
controle.
Vaststellen kascommissie: Rob v/d Pavert is aftredend. René Hakvoort meldt zich aan. De nieuwe
kascommissie bestaat nu uit: Frank Rots en René
Hakvoort.
BEGROTING 2011/2012
 Meer onzekere posten. Het verschil kan ook
groter zijn.
 Sponsorgelden zijn hoger, met dank aan de
sponsorcommissie.
De bestuurs- en kaderkosten zullen hoger worden,
omdat nu wordt afgerekend tegen verkoopprijs.
BESTUURSVERKIEZING
 Aftredend en niet herkiesbaar is: Nico Slutter.
Het bestuur is met een nieuwe kandidaat bezig,
maar dit is nog niet zeker. Zo gauw we het weten
wordt het gepubliceerd in de Boogbal. Iedereen
heeft dan 2 weken de tijd om bezwaar te maken.
Nico handelt nog wel de financiële zaken af.
 Aftredend en herkiesbaar is: Erik Ketelaar. Er
hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, wat
betekent dat Erik herkozen wordt.
Arnold Versleyen is afgetreden i.v.m. het hoofdsponsorschap. Het bestuur draagt Freek van Arragon voor als zijn opvolger. Onder groot applaus
wordt dit goedgekeurd.
RONDVRAAG
 Freek van Arragon: wil graag
namens de sponsorcommissie het woord. Het
1e doel was een
e
hoofdsponsor vinden, het 2 doel was stersponsoren en subsponsoren vinden. Allebei zijn gerealiseerd. Nu zijn we bezig met vervangen en vernieuwen van de reclameborden. Speciaal woord van
dank aan Paul Schut voor de hulp zaterdags bij
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het verhangen en ophangen hiervan.
 Reclame uitingen in de kantine moet worden
overlegd met de stichting. Aandachtspunt voor
ons.
 Over 2 weken spelen de pupillen ook in het
geel/wit. Dan speelt de hele vereniging in het geel/
wit.
 Er wordt ook wat terug gedaan voor de sponsoren: reclame uitingen, uitnodiging kaderavond,
19 november naar de Graafschap-PSV, potgrondactie. Een oproep aan alle elftallen om ook wat
terug te doen voor je sponsor. Het moet niet alleen vanuit de commissie komen, maar ook vanuit
jullie!
Beent Klynsma: de ingang komt aan de andere
kant. Komt daar ook een kassa? Antwoord: ja.

Maar het moet nog worden uitgewerkt hoe dit
wordt uitgevoerd.
SLUITING
 De voorzitter bedankt het jeugdbestuur en
medebestuursleden voor de prettige samenwerking.
Iedereen bedankt voor de komst.
Gendringen, oktober 2011
W. Pruyn,
voorzitter

S. van de Pavert-Hebinck,
secretaris

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
6-11-2011 wedstrijd tegen Ulftse Boys 1

Sponsor Hendriksen groep Ulft

Wij bedanken
al de
balsponsoren

20-11-2011 wedstrijd tegen Keijnburgse Boys 1

Sponsor Metsel– en Tegelbedrijf Ronny Overbeek
Wilt u ook een bal sponsoren neem contact op met:
Freek van Arragon, Arno Geurts, Chiel le Comte

Kom kijken naar ons 1e elftal!
26 februari
4 maart
11 maart
18 maart

GWVV 1
KSH 1
Stokkum 1
GWVV 1
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Bredevoort
GWVV 1
GWVV 1
MEC 1
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.

na veel aanbiedingen van
diverse clubs heb ik toch gekozen voor de duivensport.

In de maanden januari/februari zijn ons wat dingen
opgevallen op de Buitenham, de vergaande
vordering van het Dorpshuus, winterse sferen op
de Buitenham, de prinsen Sven de eerste en jeugdprins Jarno de eerste, vele winteractiviteiten, de
carnaval op de Buitenham, Gerda Wienholts
zinkputster van het jaar er kan er echter maar één
de
uitverkorene zijn en dat is ..........................André
Jansen de nieuwe penningmeester van GWVV.
In deze rubriek zullen we André een aantal vragen
stellen waarom hij het stokje overgenomen heeft
van Nico Slutter.

Dat de duivensport en voetbalsport moeilijk valt te
combineren hebben we bij GWVV aan den lijve
ondervonden. Bij Arnold Versleijen leverde deze
combinatie toch wel altijd schrikbeelden op. Als
Willy Zweers in het verleden op het veld stond en
er kwam een postduif uit de lucht vallen dan had
Willy alleen maar oog voor de duif en niet meer
voor de tegenstander en de bal, in die optiek een
goeie beslissing. Toch staan de Jansens er
bekend om dat ze toch een redelijk balletje kunnen trappen, je broer Bennie had ook wel talent
maar stapte bij GWVV vrij laat binnen. Hoe zat dat
met jouw talent bezat je die ook of had je meer
van de andere kant van Jansen meegekregen?

Hallo André,
Velen kennen je bij GWVV nog niet we willen je
vragen je even voor te stellen aan de mensen die
je nog niet kennen? Wie ben je, wat doe je enz.
Mijn naam is dus André Jansen en ik ben een
broer van Bennie en Johnny Jansen waarvan de
zonen Tim en Dirk en Maik voetballen in de selectie van GWVV. Na mijn echtscheiding ben ik
komen wonen in Varsselder en ik ken via de
duivensport al wel een aantal inwoners. In het
dagelijkse leven ben ik Sr. Adviseur van de
Werkgeversservice (Loonadministratie en alle facetten die daar bij komen kijken) bij accountantskantoor Acconavm. Mijn standplaats is nu Zutphen maar ik ben verantwoordelijk voor de kantoren Apeldoorn, Nijmegen, Arnhem, Doetinchem,
Lochem en uiteraard Zutphen.
Je woont sinds kort in Varsselder-Veldhunten hoe
bevalt het je op je nieuwe stek en wat is je 1e indruk van 'ons' dorp?
Komend uit het buitengebied van Ulft valt het mij
helemaal niet tegen om in de Vicarisweg terecht te
komen. Het is een rustige buurt en achter het huis
heb ik voldoende ruimte om mijn hobby de duivensport uit te oefenen. Er zijn in hetzelfde jaar diverse nieuwe mensen komen wonen en er zijn
plannen om de buurtvereniging weer nieuw leven
in te blazen. Ook van Jan en Gerda Wienolts
heb ik alle steun gekregen om er mijn plekje van te
maken en samen hebben we meteen een mooie
gezamenlijke inrit gemaakt. Van het dorp heb ik
echt het idee dat iedereen wel bij een vereniging is
en/of een steentje bijdraagt aan het welzijn in het
dorp. Toen ik hier net woonde kreeg ik ook een
boekje over Varsselder in de bus, dat geeft ook
meteen het idee dat je welkom bent.

Ik had weinig talent maar was links en rechtsbenig
en dat mis ik bij veel voetballers.
Heb je uberhaupt verstand van voetbal?
Ik heb er wel mijn mening over (het spelletje) maar
heb er geen verstand van. 2 lessen heb ik wel
geleerd: Les 1, lichaam boven de bal. Les 2,
laat de bal het werk doen!
Hoe ben je benaderd en wat heeft je doen besluiten om de functie van penningmeester bij GWVV
te gaan vervullen?
Tijdens de kermis sprak Nico Immink mij aan of ik
misschien interesse had in de functie van penningmeester. Hier heb ik een tijd over nagedacht
en toen een kleine twee maanden geleden Wim
Pruyn bij mij kwam had ik eindelijk al wel besloten
om ja te zeggen. Ik ben ook penningmeester bij de
duivenclub en al jaren bestuurder. Ik weet dat het
moeilijk is om mensen voor dit soort functies te
krijgen. Ik wilde echter ook iets doen bij een
vereniging in Varsselder om zo iets meer in te
burgeren. De afgelopen donderdagen zijn we aan
het inventariseren geweest wat er nog gedaan
moet worden en ik heb er echt zin in om de administratie (leden en boekhouding) in Sportlink op
poten te zetten. Gelukkig blijft Nico Slutter in ieder
geval tot het nieuwe boekjaar zitten en kan hij ook
veel wetenswaardigheden uit het verleden overdragen.
Je geeft aan dat bestuursfuncties en dan vooral
gerelateerd aan het financiële gebeuren moeilijk te
bezetten zijn, heb je zo een idee waarom dat zo
is?
Ik denk dat dat toch wel met verantwoordelijkheid
te maken heeft en met het feit of je in het dagelijks
leven met cijfertjes werkt.

Heb je in het verleden ook gevoetbald, zoja bij
welke club?

Je geeft aan dat je de financiele administratie in
Sportlink wil gaan opnemen. Wat is Sportlink en
gaan de leden hier ook wat van merken?

Ik heb een aantal jaren gevoetbald bij Ulftse Boys,

Sportlink Club is een volledige online IT oplossing,
speciaal ontwikkeld voor én door sportverenigingen. Hierin kan de ledenadministratie volledig
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worden beheerd en kan ook de contributiemodule
worden gebruikt die weer is gekoppeld aan de
boekhoudmodule. De leden zullen hier niet veel
van merken behalve dan dat ze straks kunnen
aangeven in welke termijnen zij de contributie willen betalen. Per lid kunnen we dit koppelen.
Een voorwaarde is dat de contributie op die momenten wel automatisch wordt afgeschreven.
Maar met de keus om in meer termijnen te kunnen
betalen mag dit in bijna alle gevallen geen probleem meer zijn. Daarnaast is het inzichtelijk voor
alle bestuursleden die een inlogcode hebben en is
het door de internetmodule overal en altijd in te
zien.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat
zou dat voor jou dan zijn?
Dat Feyenoord nog een keer kampioen mag
worden.
Een paar stellingen;
Ulft of Varsselder-Veldhunten?
Varsselder-Veldhunten.

Duiven- of voetbalsport?
Kermis of Carnaval?

Duivensport.
Kermis (Goed weer,
oude schoolvrienden,
biertje, gezellig)
Dorpshuus of kantine?
Dorpshuus (Volop ge
bruik maken van een
accommodatie met goede
afspraken)
TV of uitgaansavond?
Met vrienden uit eten.
Ajax of Feijenoord of misschien wel PSV Feijenoord!!
Wil je verder nog wat kwijt of denk je waarom hebben ze me dit of dat niet gevraagd?
Ik hoop een steentje bij te kunnen dragen aan de
vereniging, de prille samenwerking met Wim en
Nico ervaar ik als heel plezierig.
André, bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek. We wensen je een leuke tijd toe als penningmeester van GWVV.

En nu weer op voor de 2de helft van het seizoen

B

esloten is om de trainer wel aan te houden
voor het 2de deel . Bij ons gebeurt het altijd nog
op het veld en niet in de bestuurskamer.
Onze beste keeper staat niet achter de goal, maar
in de goal. Ons publiek blijft in voor en tegen spoed. ( hebben ook geen witte maar gekleurde zakdoekjes) Maar goed het zei zo en het is jammer
voor Uldering maar onze Frans hoeft zich geen
zorgen te maken. Met zijn bezielende wijze van
trainen, aangepast aan zijn en onze leeftijd,
houden we dit nog een paar jaar vol. In de winterstop is het voor ons van belang om in beweging te
blijven, dus worden de Donderdag avonden en
Zondagmorgens gebruikt om te trainen. Als het
kan op onze velden en anders hebben via via
(Arthur) een sleutel van de sportzaal van het Isala
College.
Ook is er in deze tijd onze Winter gala avond. Dit
keer waanden we ons in de Studio’s van SBS 6
(kan ook RTL4 zijn) Toon, Wies en Erwin hadden
kosten nog moeite gespaard om hier een leuke
avond van te maken. Ik moet zeggen dat onze
tegenstander het niet slecht deed maar goed er
kan er maar 1 winnen en dat liet zich betalen in
een gouden klomp. Wies was onze ste
captain en
nam, duidelijk geëmotioneerd, de 1 prijs in
ontvangst. Toon, Wies en Erwin hartelijke dank
voor de organisatie van deze avond (breekt zo lekker het seizoen)
Na de trainingen en zaal voetbal wedstrijden is er
natuurlijk ook nog altijd het sociale contact. Deze
niet
weg te denkende bezigheid brengt ook in het
5de team de geest boven water. Zo is er altijd wel
iets waarover we ons buigen. Was het eerder het
bouwen van het dorpshuis, kwam later de invulling
hiervan en weer later wat er wel en niet had gemoeten. We lijken wel gewoon mensen. Het
mooiste is dan ook dat we met de carnaval er ons
biertje hebben gedronken het allemaal geweldig
vonden. U kent het wel. HET WAS MOOI, IK WET
NIET WAT HET WAS, MOAR HET WAS
MIRAKELS MOOI. Nu ik toch even mag, zou ik
graag even de Carnaval een pluim willen geven
over de organisatie van het geheel. Alles even
omzetten naar een nieuwe locatie vergt gewoon
heel veel werk. Naar mijn mening is dat goed gelukt. Zo zie je toch dat vele handen en geesten het
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werk kunnen verlichten. Chappoooooo aan allen is
hier zeker op zijn plaats. Om de verkoop van de
woningen een nieuw impuls te geven werden er na
de optocht dingen bedacht die de PR ten goede
komen. Met stip werd het liedje gekozen (en gezongen) ACHTER DE MOLEN – DAAR WIL IK
WONEN – ALS JIJ EENS WORDT MIJN VROUW.
Ook hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Ook kreeg ik tijdens deze dag een raadseltje
mee voor het slapen gaan en wel een woord met
11 A’s en het begon met een S en eindigt op een
R. Ben na de optocht bewust iets eerder naar
bed gegaan dan anders. (net voor het einde studio sport) Maar goed het gaat weer beginnen de
komende weken en we hopen dat we de plaats op
de ranglijst nog kunnen verbeteren. Als we gezond en heel blijven gaat ons dat lukken. Iedereen
is weer terug van vakantie en heeft zich kunnen
opladen.
Ik hoop en wens ons het allerbeste toe voor de 2de
helft van het seizoen. We gaan ons in ieder geval
opmaken voor ons zomer uitje.
Met vriendelijk groet
Nummer 17 ( was v/h 16) maar ivm kleiner worden
van de shirt is dat 17 geworden.
Ps de antwoorden op het raadseltje kun je sturen
naar de redactie van dit blad.
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Tussenstand Superelf Programma G.W.V.V.:

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
69

Ruud v/d Pavert
Beent Klijnsma
Nico Immink
Maik te Kaat
Rien Klompenhouwer
Bob Zweers
Ineke Klompenhouwer
Theo Heutinck
Chris van Aalst
Marijke van Wessel
Cas Aalders
Amber Lucassen
Carlo Cornielje
Arthur Bonenkamp
Sven Cornielje
Ferdie v/d Pavert
Kees v/d Pavert
Willie Schut
Chiel le Comte
Lucia Heutinck
Maik Jansen
Stan v/d Pavert
Arnold Versleijen
Kristel Jansen
René Hakvoort
Chiel Terhorst
Martijn Klompenhouwer
Simone Bussink
Theo van Wessel
Sven te Kaat
Dirk Jansen
Jelle Boland
Marcel v/d Pavert
Patrick Visser
Stijn Marcus
Ted v/d Pavert
Wessel Immink
Wim Klompenhouwer
Evi Roes
Robin Klompenhouwer
Jacco te Kaat
Thymo Scholten
Eugène Lucassen
Jordy Bussink
Jorick Messink
Jurgen Schut
Karin Boland-van Aalst
Niels Schweckhorst
Peter Roes
Marloes Bruins
Rianne Schut
Roos Lucassen
Nanny Flipse
Casper Bussink
Hans Boland
Paul Schut
Twan Berndsen
Noa Roes
Hans Bruins
Sjoerd Immink
Ties Flipse
Ton Scholten
Jordy Steverink
Douwe Flipse
Tim Jansen
Nico Marcus
André Bussink
Sebastiaan Flipse
Ires Heutinck

Tuut, tuut, tuut, team van Ruud
Trochsetters
Geel-Wit
BTZ
V.A.W.
W'j goan d'r veur
Pure Venz
The Champ
De Vannie Boys
Trotse oma
Cassieboys
De Konijnen
Wally Team
Een zooitje ongeregeld
FC Kwiebes
T.K.S.
The Kellers
Waterkers
Snelheid FC
Het Geknipte team
Crazy Piano's
FC Stanly
Welkoop
FC LucaYara
De Hakkies
Més que un club
De Beste 2
De Goudhaantjes
FC Barcelona
FC Spikkel
DJ-United
Snelle Jelle
Superboys
Varsselderse Boys '51
FC Super 11
Nummertje 31
Wessel Boys
De Smurfen
GWVV-tjes
FC Robin
Tekati
Het Bierteam
Lucky Boys
FC Bal in de sloot
Het nieuwe GWVV 4
B.L.D.N.
GWVV Forever
El swektas da faria de sousa
FC Langs de lijn
FC Phineas & Ferb
FC Tonino
De Stipjes
Latissimus Dorsi
FC Talentjes
FC Veldzicht
Tuinploeg
And then!?!
S.D.O.-tjes
FC Groen als echt gras
FC Driet
De Graafschap
Swinging Stars
SWAG 1
Ajax
FC Spikkel 2
Super Canon
De Jonkies
Kazantip
VV Gendringen
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79
74
73
69
67
66
65
65
62
62
61
60
58
57
57
56
55
55
53
53
53
53
52
52
51
49
49
49
49
48
47
47
47
47
47
47
47
46
45
45
44
44
43
43
43
43
41
41
40
39
39
39
38
37
37
37
37
36
34
34
34
31
27
25
18
16
10
10
7
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25-2-2012
25-2-2012
26-2-2012
26-2-2012
26-2-2012
26-2-2012
3-3-2012
3-3-2012
3-3-2012
3-3-2012
4-3-2012
4-3-2012
4-3-2012
4-3-2012
4-3-2012
10-3-2012
10-3-2012
10-3-2012
11-3-2012
11-3-2012
11-3-2012
11-3-2012
11-3-2012
17-3-2012
17-3-2012
17-3-2012
17-3-2012
18-3-2012
18-3-2012
24-3-2012
24-3-2012
24-3-2012
24-3-2012
25-3-2012
25-3-2012
25-3-2012
25-3-2012

8:30
12:30
9:30
10:00
11:30
14:30
9:00
10:00
10:00
13:30
9:30
10:00
10:00
10:00
14:30
9:00
10:30
13:00
10:00
10:00
12:25
12:30
14:30
10:00
10:00
11:00
12:30
11:30
14:30
10:00
10:00
10:00
13:30
10:00
10:00
11:30
14:30

Concordia-W D5
Varsseveld C2
SVGG 2
GWVV 2
GWVV 4
GWVV 1
GWVV E2G
GWVV D1G
GWVV E1
GWVV C1G
VIOD 5
GWVV 3
Bredevoort 4
GWVV 5
KSH 1
Etten E1
Silvolde D2
Ruurlo C3GD
GWVV 3
GWVV 5
Kilder 3
Ruurlo 8
Stokkum 1
GWVV E1
Varsseveld E4
Zelos D3
SC Meddo C1GD
GWVV 4
GWVV 1
GWVV D1G
GWVV E1
GWVV E2G
GWVV C1G
GWVV 2
Ajax B 4
GWVV 4
GWVV 1

GWVV D1G
GWVV C1G
GWVV 3
Zeddam 2
Gendringen 7
Bredevoort 1
SDOUC E2
VIOD D5G
Grol E3
Haaksbergen C1D
GWVV 2
FC Trias 9
GWVV 4
Dinxperlo 5
GWVV 1
GWVV E2G
GWVV D1G
GWVV C1G
Doetinchem 6
SDOUC 6
GWVV 2
GWVV 4
GWVV 1
HSC '21 E2
GWVV E2G
GWVV D1G
GWVV C1G
Stokkum 3
MEC 1
Peeske 't D2
RKZVC E2
FC Trias E10
AD '69 C1
GSV '38 4
GWVV 5
Keijenburg. Boys 4
Zelhem 1

De BoogbalplannerSeizoen 2011-2012
copie binnen:
11 maart
8 april
13 mei

komt uit op:
22 maart
19 april
24 mei

D
e tijd tussen de copie inleverdatum tot
wanneer de Boogbal uitkomt is verruimd.

Als redactie hadden we vaak te maken met
inlevercopy die kort voor het uitkomen nog
ingeleverd werd. Wedstrijdverslagen willen we
het liefst zo actueel mogelijk in de Boogbal dus
hiervoor geldt dat tot zondagavond voorafgaand aan het uitkomen van de Boogbal nog
kopie ingeleverd kan worden. Dorpsnieuws of
nieuws die een aankondiging inhoud willen we
zo’n anderhalve week voordat de Boogbal
uitkomt aangeleverd zien. Dit om de opmakers
de tijd te geven voor de verwerking van deze
copy. Zijn hierover nog vragen dan kunt u
terecht bij de redactie
pagina 12
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren alsnog
in de maand januari

Januari:
1
2
2
4
4
4
6
7
8
11
11
12
13
15

40

Jeroen
Frank
Alie
Wim
Puck
Jasper
Ted
Gideon
Mark
Bob
Jan
Pascal
Paul
Ben

Aalders
Molenaar
Mulder
Klompenhouwer
Terhorst
Engelen
van de Pavert
Sohilait
Wellink
Zweers
Roes
Bolk
Straub
van Niersen
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15
17
24
24
25
25
26
26
27
27
31

Clemens
Carlo
Martin
Gijs
Marloes
Tonny
Kris
Bjorn
Tom
Eugène
Bennie

Wissing
Cornielje
Bolk
van Remmen
Bruins
Slutter
Hebbink
Engelen
Wezendonk
Lucassen
Mulder
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KADERAVOND G.W.V.V.
O
p 13 januari jl. was het weer zover. De
jaarlijkse kaderavond, voor het eerst in
ons nieuwe dorpshuus.
Deze feestavond werd georganiseerd voor
alle vrijwilligers en hun partners die zich op
welke manier dan ook hebben ingezet voor
GWVV. We mogen als club best trots zijn op
deze mensen, omdat er in deze tijd een stuk
minder vrijwilligers zijn dan in het verleden.
Gelukkig hebben wij als vereniging geen
tactieken nodig om ieder lid een vrijwilligersbijdrage te laten betalen. En na inzet van
vrijwilligerswerk weer terug te betalen. Dit is
iets wat wel gebeurt bij andere verenigingen
in deze regio.
Wel moet erbij gezegd worden dat we altijd
nieuwe vrijwilligers nodig hebben. Het zou
dan ook goed zijn als er meer (jongere) voetballers zich melden om “iets” te doen voor de club.
Dus hierbij een oproep aan alle voetballers:
mocht
je naast de training, wedstrijd en 3e helft wat voor
de club willen doen, meld je dan bij het bestuur en
vraag naar de diverse taken.
Na alle inzet door de vrijwilligers van GWVV in het
afgelopen jaar was het dan ook leuk om ze allemaal in het Dorpshuus te zien. De organisatie had
voor deze avond een leuk thema bedacht. Het
bekende spel van televisie “Ik hou van Holland”
werd live opgevoerd in het Dorpshuus. Compleet
met decor en een mannelijke Linda de Mol als
presentator, gaf deze avond extra plezier. Net
zoals op televisie werden er 2 teamcaptains achter
de bekende desk met de grote knoppen gezet. Dat
waren aan de ene kant Patrick Visser alias
“Jeroen van Koningsbrugge” en aan de andere
kant Paul Schut alias “Guus Meeuwis”. Telkens bij
iedere ronde kozen ze uit alle vrijwilligers een
nieuw team om tegen elkaar te strijden. Zo waren
er verschillende spelletjes, zoals ‘raad een lied of
niet’, ‘spellingsronde’, ‘namen raden van bekende
Nederlanders’, of het ‘verjaardagspel’. Over de
inhoud van de spellen zullen we het verder niet
hebben, zie daarvoor www.wikipedia.org en dan
had je overigens maar vrijwilliger moeten worden.
Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en deze
gezellige avond mee willen maken, dan weet je
wat je komende jaar te doen staat. Dus hopelijk
hebben we volgend jaar met de Kaderavond nog
meer vrijwilligers die GWVV een warm hart toe
dragen.
Organisatie bedankt voor deze gezellige avond
en natuurlijk dank aan alle vrijwilligers van
GWVV voor het afgelopen jaar!
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G.W.V.V.

Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de maand
februari

2
7
9
10
11
12
17
20
20
22
23
24
26
27
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Yuri
Rob
Tom
Jurgen
Merijn
Jeroen
Johnny
Merlijn
Lucia
Arnold
Karel
Theo
Maarten
Thymo

Sohilait
van de Pavert
Wanders
Schut
Berendsen
Stieber
Brus
Wolters
Heutinck
Versleyen
Arentz
te Kaat
Wissing
Scholten

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012
Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren:
- Prins Sven I en jeugdprins Jarno I met hun benoeming als prins dat ze een jaar lang mogen regeren over Zinkputdorp.
- Gerda Wienholst met de benoeming als
zinkputster van het jaar. Velen onder u zullen het
niet weten maar zij was jaren typiste voor de
Boogbal waar ze de rubriek Weet je nog van Toen
uittikte.
-Clemens Wissing en Wim Klompenhouwer met
het bereiken van de Abrahamsgerechtigd leeftijd.
- Patrick Bouwman met de opening van Intersport
te Doetinchem.



De winterperiode is het behelpen vooral ook
nog een keer als de sporthal nog niet tot je
beschikking staat. Gelukkig konden de teams
elders terecht, alhoewel dat ook tot logistieke
problemen kan leiden, Zie de prikbord uitwisseling via teamlink tussen twee spelers van
GWVV 5:

Johnny Brus winnaar
potstoten

D

onderdagavond 22 december
heeft Johnny Brus in een spannende strijd de GWVV potstoot
trofee gewonnen.
Zo'n 30 tal-kandidaten hadden zich
voor de kampioensstrijd opgegeven, het 'gladde' biljartlaken
gaf wel zulke vreemde effecten dat de
wedstrijdleiding Freek en Arno al snel enkele kandidaten van het papier konden schrappen. Ook de
winnaars van 2009 (Sebas Flipse) en 2010
(Werner Wellink) werden er al snel uitgekegeld.
Het toeval wou dat Andres Moreno elke keer voor
hen moest stoten en de ballen zo weglegde dat
deze onmogelijk gemaakt konden worden. Uiteindelijk bleven er 4 kandidaten over die voor de titelstrijd gingen. Tim Jansen, Frank Rots, Eugene
Lucassen en Johnny Brus gingen de felle strijd
aan en onder soms hillarische momenten waar de
ene bal nog raarder rolde dan de andere was het
uiteindelijk Johnny Brus die als winnaar uit de
strijd kwam.
beschermers en natuurlijk handschoenen. En
die handschoenen bleek achteraf niet voor
niets. Jurgen Schut komt ook een handje
helpen, echter zonder handschoenen pakt hij
de tegels op. In de pauze tracteerde Henk
Masselink de jongens op een versnapering,
echter deze smaakte bij Jurgen nogal aan de
zuurderige kant. De andere jongens die mee
hadden geholpen zagen dit alles met de nodige hilariteit aan. De handschoenen die de
jongens aan hadden behoedde hen nl. ook
voor de zeik die de vorige avond door enkele
kaderavondgasten was neergeplenst. Op die
avond stond het tegelpad er nl. helemaal
blank van.
‘s Avonds is Jurgen na een grondige douchebeurt gelukkig toch nog lekker uit kunnen gaan
eten met z’n schoonouders.




In de afgelopen periode is er al hard gewerkt
aan het leggen van de nieuwe bestrating om
het hoofdveld. Op een zaterdagmorgen daags
nadat de kaderavond had plaatsgevonden
moesten de tegels aan de kerkhofzijde eruit.
Een stel fanatiekelingen waren druk in de weer
om de tegels te ontdoen. Zoals een vakbekwaam stratemaker betaamt met knie-
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Tijdens de huldiging van Frank Heutinck op de
nieuwjaarsbijeenkomst sprak de voorzitter de
woorden uit richting Frank:
Dat je trouwde met een Varsselderse “schone”
heeft daar zeker toe bijgedragen.
Tim Heutinck onderbreekt de speech van de
voorzitter: “Doar zun de meningen nogal oaver
verdeeld” Tim, we vonden altijd dat je veel op
je moeder leek maar dat zal jij nu wel ernstig
gaan bestrijden.
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VELDVERLICHTING
Beste leden.

D

e veldverlichting was deze winter
10 keer niks, deels had dit als oorzaak de slechte staat van de verlichting, er zijn onderdelen vervangen
een kraanmachinist heeft een kabel
geraakt wat we overigens niet wisten
en ook niet eens op welke plek, door
de verbouwing ging hierdoor de inschakeling niet goed.
Wij als bestuur hadden voor om in de
winterstop nieuwe lampen te plaatsen,
maar deze zijn behoorlijk prijzig.
Bij navraag op het gemeentehuis blijkt
dat we voor subsidie in aanmerking
komen dit is een dusdanig hoog bedrag
dat we dit niet kunnen laten lopen,
meteen zijn we bezig een tweede veld
van verlichting te voorzien. We zijn nu
met de gemeente in overleg welk veld.
Dit alles vraagt wat extra tijd.
Wij vragen hiervoor begrip we willen
het graag goed doen zodra alles
bekend is beleggen we een vergadering.
grusse Erik

Potstoottrofee terug:

D

e potstoottrofee die op de avond
van het potstoten op 22 december jl.
werd ontvreemd is terecht.
Jan Zweers voerde een "Theo Maassen actie" uit en kwam op de nieuwjaarsreceptie uit de doeken doen hoe
hij tot deze daad gekomen was. Jan
had de hele avond nl. al zitten loeren
op de trofee, toen hij het biljartend niet
kon redden zag hij op het einde van de
avond op een onbewaakt moment z’n
kans schoon om hem te bemachtigen.
Jan heeft er de kerstdagen van kunnen
genieten en toonde op de nieuwjaarsbijeenkomst berouw maar was wel blij
dat hij hem toch even in z’n bezit had
gehad. De trofee zal weer terug
worden bezorgd bij de terechte winnaar Johnny Brus.
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Jeugdnieuws



Winterstop
De geplande winterstop duurt dit maal langer dan normaal door de wisselende weersomstandigheden. Konden we eerst de velden niet op
vanwege het natte weer, later was het veld te hard om erop te spelen.
Gelukkig konden we vanaf week 7 weer gebruik maken van onze
sporthal. Voordeel is wel dat we nu volop hebben kunnen schaatsen.
Nu de dooi intreedt hopen we toch weer snel het voetbalritme op te
kunnen pakken. Er is alweer een inhaal programma opgesteld door de
KNVB. Dit hebben jullie allemaal per mail ontvangen.



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

Voorjaarsseizoen
In het voorjaarsseizoen nemen we met een 4 tal teams deel aan de
competitie. De C1, D1, E1 en E2. De SSL competitie zal eind februari
beginnen. De teams zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Op eigen verzoek gaat Glenn, na een half jaar niet gespeeld te kunnen hebben, bij
de D1 spelen. Net zoals in het najaarsseizoen zullen er bij afmelding
door oa blessures en/of ziektes, spelers eventueel bij andere teams
ingezet worden.



Leiders
Zoals in de vorige Boogbal al bekend was, is de Ronald, leider van de
E2, gestopt. Ook Pascal, leider E1, heeft besloten om te stoppen. Beiden bedankt voor jullie inzet voor de jeugd. Voor de E1 zal Clemens
deze taak op zich nemen en bij de E2 hebben Marco van Remmen en
Dennis Boerboom zich aangeboden. Geweldig! Veel succes en plezier.



Communicatie
Natuurlijk komt het wel eens voor dat je ergens niet mee eens bent. Wij
als jeugdbestuur willen hier graag voor openstaan. Dus als er iets is,
spreek dan één van ons aan dan kunnen we in gesprek gaan.



Kamp
Dit jaar organiseren we weer een jeugdkamp. De datum staat al vast
dus noteer maar in je agenda; 1-2-3 juni 2012. Zodra het programma
bekend is krijgen jullie zo snel mogelijk bericht.

Sven 1 huldigt GWVV’ers
Sven 1 huldigt
Sven Maatman

Wedstrijdsecretaris Eugène
Lucassen gehuldigd.
Eugène Lucassen is carnavalszondagmiddag in het
dorpshuus onderscheiden met de
Sven de eerste medaille. Eugène
verricht al een lange tijd de functie van wedstrijdsecretaris en
doet dit werk met veel passie.
Veel werk wat niemand ziet,
maar wel werk dat moet
gebeuren zodat de jongens
zondag's weer het veld in kunnen. Samen met Koen Nieuwenhuis heeft hij de zaakjes altijd
netjes voor elkaar. Eugène gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding!
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De Carnavalsdagen 2012
in Zinkputdorp
zijn donderdagavond 16 februari op de clubavond van GWVV
begonnen in het
dorpshuus. Prins
Sven 1 kwam
samen met zijn gevolg Tommie en
Timmie in polonaise binnen. Hierna nam Sven de eerste van het
eerste het woord en wilde de
rechtsback van GWVV 1 Sven
Maatman een hart onder de riem
steken door hem te huldigen met
een herinneringsmedaille van
Prins Sven 1. Door de beenbreuk
die Sven op liep in de wedstrijd
tegen Ulftse Boys heeft hij moeten
besluiten te stoppen met het voetbal.
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten
DORPSKALENDER

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

Februari
28 kaartverkoop Kom es Kieken
Maart:
3 oud papier ophalen
12 Jaarvergadering St.Gregorius
7 jaarvergadering KBO
18 Hen en Weerum
23,24 en 25 Toneeluitvoering Kom es Kieken
31 muziekdag

SCOUTING GENDRINGEN
‘t KOMPAS
Tulpstraat 6
Gendringen
www.scoutinggendringen.nl
info@scoutinggendringen.nl

O
mdat we merken dat er ook kinderen uit
Varsselder lid worden van Scouting Gendrin-

gen, leek het ons een goed idee om ons eens
aan u voor te stellen. Want, weet u bijvoorbeeld
wel wat scouting is, wat we doen en welke
groepen we hebben? De komende periode willen we in elke editie van de Boogbal hier iets
over vertellen.
Allereerst even wat algemene informatie. Scouting
Gendringen is onderdeel van Scouting Nederland.
Dit is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie
van ons land. Er zijn meer dan 1.100 scoutinggroepen, met 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers.
Voor kinderen én jongeren is het een plezierige
vrijetijdsbesteding. Ze leren samenwerken, gaan
op avontuur, leren elkaar en de omgeving te respecteren en worden in dit alles steeds zelfstandiger.
Scouting Gendringen bestaat inmiddels ruim 60
jaar. We tellen meer dan 100 leden, inclusief leiding en bestuur. We hebben activiteiten voor alle
leeftijdsgroepen:
4 t/m 7 jaar
Bevers
7 t/m 11 jaar
Welpen
11 t/m 14 jaar
Scouts
14 t/m 18 jaar
Explorers
18+
Roverscouts
De jongste en oudste groep zijn gemengde groepen, de andere hebben jongens en meisjes gescheiden. We zullen elke keer verder in gaan op
een of meerdere groepen.
Mocht trouwens u of uw kind na het lezen enthousiast zijn, bij elke groep mag hij/ zij
eerst 4 keer komen kijken voor er definitief beslist moet worden!
In deze eerste kennismaking beginnen we met de jongste groep, de Bevers.

Bevers

Jongens en meisjes van 4 tot 7 jaar
Zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur
De Bevers spelen in het dorp Hotsjietonia, samen
met Stuiter. Stuiter is een kind van 5 jaar dat in het
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dorp woont.
De andere spelfiguren wonen ook in het dorp en
hebben allemaal hun eigen kwaliteiten. De een is
goed voor dieren, de ander goed met koekjes bakken en weer een ander goed met speurtochtjes.
Omdat het een realistisch verhaal is, is het makkelijk te koppelen aan gebeurtenissen in de groep.
Daarnaast is het voor kinderen gemakkelijk om
zich te identificeren met de figuren. Hierbij gebruiken ze hun fantasie, wat weer erg goed is voor
hun ontwikkeling. De Bevers zijn te herkennen aan
hun rode blouse. Ze gaan een keer per jaar een
nachtje logeren bij Stuiter, dat is als voorbereiding
op het weekendkamp bij de Welpen.
Dit was het voor deze eerste keer, tot de volgende
Boogbal!

Harry Nachtmerrie

H

et is bijna weer zover, de jaarlijkse uitvoering van uw plaatselijke toneelvereniging. Met
dit jaar zoveel verschillen en veranderingen ten
opzichte van vorig jaar.
Neem bijvoorbeeld de locatie waar we spelen: vorig jaar in het DRU cultuurcentrum en dit jaar voor
het eerst in ons “dorpshuus”. Denk aan de regisseur, vorig jaar namen we afscheid van Richard
en dit jaar heten wij Ingeborg en Tine welkom als
regisseurs. Maar de allerbelangrijkste verandering
is het spel zelf. In 2011 was het een drama met
veel menselijk leed en dit jaar wordt het een
klucht, een toneelspel met veel vrolijke en lachwekkende scènes. Dit spel met de titel “Harry
nachtmerrie” is geschikt voor een gezellig avondje
uit . Geschikt voor oma’s, opa;s tantes, ooms, neven, nichten en kinderen en kleinkinderen.
Het verhaal speelt zich af in de gezellige woonkamer of zoals het in die kringen heet in de living
van een adelijk kasteel. Het stel Govert en Adelheid hebben naast hun butler, een kamer-meisje
en metname die laatste wil wat meer leven in de
brouwerij brengen. Samen met allerlei verwikkelingen, verwachtingen en verwensingen wordt dit
een uniek toneelspel waar een ieder van kan genieten.
Kortom het wordt die avond lachen gieren brullen.
In de fotocollage op de volgende pagina ziet u
wat actiefoto’s, gemaakt tijdens een oefenavond.
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Cursus en activiteiten
aanbod Voorjaar 2012
Fidessa Welzijn.

I

n het voorjaar 2012 is er weer een groot aanbod aan cursussen en activiteiten voor jong en
oud. Sommige cursussen /activiteiten starten binnenkort, dus wees er SNEL bij. Deelname gebeurt
op basis van inschrijving.. Opgave bij de receptie
van Fidessa Welzijn Locatie ’t Klooster
F.B. Deurvorststraat 43 7071 BG Ulft,
0315- 695920, info@fidessawelzijn.nl
Activiteit februari – maart

Harry nachtmerrie
Entree: 5 euro
Dorpshuus Varsselder-Veldhunten.
Kaartverkoop op
28 februari aan huis

Ledenwerving
KBO
Varsselder-Veldhunten.

B

ericht aan alle 55 0f 60 plussers of wel alle
jongere senioren.
De KBO seniorenbond is hier op allerlei manieren actief bezig met verschillende activiteiten
te organiseren, zoals bingomiddagen en fietstochten, huifkartochten en op het einde van het
jaar
de kerstviering. Het zijn altijd leuke en gezellige
middagen voor iedereen.
Maar bij deze club is het net als bij andere verenigingen graag aanwas van jongere leden, omdat ervan bovenaf steeds meer leden afvallen.
Graag hopen we dan ook dat er jongere ouderen
zijn die zich aan willen melden bij deze club, Misschien met nieuwe en frisse ideeën het nog leuker en gezelliger kan worden.
Als U iets meer hierover wil weten, kom gerust
even op de jaarvergadering die gehouden word
op 7 Maart bij Zalen centrum de Zon. Ook kunt
U eventueel contact opnemen met èèn van de
bestuursleden. Als bestuur hopen wij dan ook
dat U mee wil doen om de club groter te maken
en nog veel gezelliger. Iedereen is van harte welkom.
Bestuur KBO:
Els Versleyen-----Annie Jansen-----Theo Jansen--------Frans Ratering.
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27 02 Start basiscursus informatica volw. Ulft
27 02 Start basiscursus informatica sen. Varsseveld
28 02 Start basiscursus informatica volw Varsseveld
28 02 Start Djembé voor kids Terborg
29 02 Start boetseren kinderen
29 02 Start verrassend tekenen (2 groepen) Ulft
05 03 Start basiscursus informatica senioren Varsseveld
05 03 Start workshop visagie Ulft
06 03 Start Spaans op reis (basis-gevorderden)
Ulft
06 03 Start basiscursus informatica volwassenen
Varsseveld
07 03 Start fotobewerking Varsseveld
08 03 Start fotobewerking Ulft
13 03 Start workshop gezondheid -yoga en chakra’s Ulft
14 03 Start afvallen door gezond en lekker eten Ulft
21 03 Start workshop vilten Ulft
21 03 start workshop voetreflex massage Ulft
22 03 Start workshop meditatie Ulft
27 03 Start workshop kleur en stijl Varsseveld
28 03 Start fotografie gevorderden Terborg
28 03 Start workshop visagie Varsseveld
30 03 Lichtenberg Silvolde: verkoop zomerkleding
(beurs)
31 03 Muziekmiddag senioren (GendringenVoorst)

31 maart muziekmiddag
in Voorst-Breedenbroek

H

et comité Dag van de Ouderen Gendringen
organiseert een muziekmiddag voor senioren
en wel op zaterdag 31 maart 2012 bij restaurant
“van Hal” in Gendringen-Voorst.
Popkoor A sign of friendship zal deze middag gaan
verzorgen.
Aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur.
De kaartverkoop is gestart en kost slechts € 5,00
Het contactadres voor de kaartverkoop is bij uw
plaatselijke comité lid Dag van de Ouderen Anton
Jansen, Hoofdstraat 10 Varsselder telefoonnummer 681445 of bij Kijk op www.fidessawelzijn.nl
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Rijvaardigheidritten
U bent 50 jaar of ouder. Dat betekent in de meeste
gevallen dat u al tientallen jaren uw rijbewijs hebt.
En als alles heeft meegezeten, hebt u hopelijk alleen wat krasjes op de lak en een enkele parkeerbon opgelopen. Maar die lange ervaring is tegelijkertijd uw vriend en uw vijand. Immers, heel onopgemerkt sluipen er routines in uw rijstijl en met die
routines ook de nodige fouten. Tel daar nog eens
bij op dat de wegen en de kruispunten/rotondes
zoveel ingewikkelder zijn geworden, dat er heel
wat nieuwe verkeersregels zijn bijgekomen en dat
het verkeer in het algemeen veel agressiever is
geworden dan vroeger.
Fidessa Welzijn organiseert i.s.m. Veilig Verkeer
Nederland afdeling Oude IJsselstreek op vrijdag
20 april rijvaardigheidsritten. Deze bestaan uit een
theorieonderdeel en een rijvaardigheidsrit in uw
eigen auto en worden van harte ondersteund door
o.a. de ANWB. Door mee te doen krijgt u de mogelijkheid uw rijgedrag en uw verkeerskennis te
testen in een ontspannen sfeer, het is immers
geen rijexamen. Vooraf zal contact met u worden
opgenomen over uw eigen wensen, bijvoorbeeld:
alleen rijden op buitenwegen of juist in grote plaatsen. Tijdens het rijden signaleert de rijinstructeur
de sterke en zwakke punten in uw rijvaardigheid.
Na afloop zal de rijinstructeur de rit met u doornemen, wellicht kan hij u een aantal handige tips geven. Ook bestaat de mogelijkheid om een ogenen gehoortest af te leggen. Deelname kost € 20,-p.p.
Leden van Veilig Verkeer Nederland gemeente
Oude IJsselstreek krijgen een korting van € 2,50.
Hebt u interesse, of wenst u meer informatie vooraf, dan kunt u contact opnemen met Fidessa Welzijn
0315 - 695920. U kunt zich aanmelden bij Fidessa
Welzijn in Ulft (’t Klooster), Silvolde wijkcentrum
“De Lichtenberg” of in Varsseveld (De
Kwaksmölle). Na aanmelding voor 6 april u t.z.t.
meer informatie over deze rijvaardigheidsritten.
Met vriendelijke groet
Alex Miltenburg
Fidessa Welzijn.

GLASVEZEL
Onderwerp: Varsselder- Veldhunten ook
glasvezel ?

Z

oals wellicht bekend, worden de
woonkernen van Etten, Terborg, Silvolde, Ulft,
Gendringen en Varsseveld voorzien van
glasvezel. Dit omdat er voldoende inschrijvingen
zijn gekomen bij KPN en Reggefiber. Inschrijven
vooraf voor bewoners en ondernemingen van
Varsselder - Veldhunten, was gewoonweg niet mogelijk omdat KPN haar doelstellingen hier niet
heeft liggen.
KPN heeft door de opkomst van de Kabel, afgelopen jaren veel marktaandeel verloren. De consument wenste nu eenmaal een sneller internet,
goedkoper telefoneren en beter beeld en geluid.
Kabel bracht hiervoor al een enorme verbetering
en is een groot percentage over gestapt van de
verouderde koperlijn(ADSL) naar de vele malen
snellere kabel.
De enorme opkomst van de zogenaamde “platte”
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televisie met dolby-geluid spreken boekdelen.
Daarbij is het gebruik van 1 of meerdere computers per woning al een standaard en zijn deze vaak
direct al dan niet met een netwerkkabel of
draadloos verbonden met het internet.
Hierdoor is de afgelopen jaren het internet weer
sneller geworden omdat hier gewoonweg vraag
naar was. Dit snellere internet, heeft tot gevolg
gehad dat er steeds meer soorten en diversen
technische apparatuur op de markt zijn gekomen
welke gebruik maken van het internet.
Enkele mooie voorbeelden hiervan is het TVkijken, Radio luisteren en Telefoneren. Deze technieken zijn allemaal omgezet van analoog naar
digitaal met alle kwaliteitsverbeteringen van dien.
Maar de techniek gaat verder dan alleen maar
amusement. Het digitaal betalen (e-banking), pinnen, brand en inbraakalarm en vele andere toepassingen gaan tegenwoordig niet meer over de
telefoonlijn maar over het adsl (ip) wat vele malen
goedkoper is. Daarbij staan bedrijven te popelen
om zijn/haar technisch vernuft op de markt te
brengen in afwachting van een brede uitrol en een
breder dekkend netwerk van glasvezel.
Doordat er steeds meer digitale apparatuur op de
markt komt wat gebruik maakt van het internet is
er steeds meer bandbreedte noodzakelijk. En hiervoor is een heel mooi stukje techniek op de
markt gebracht…………………Glasvezel.
KPN is eigenaar van de koperlijn welke door geheel Nederland ligt en ziet door de opkomst van de
digitale techniek steeds meer klanten overstappen
naar de kabelaansluiting en verliest hierdoor
Miljoenen. Kabel heeft echter een groot nadeel
omdat deze voorziening alleen maar in de
woonkernen ligt. Dit is heel begrijpelijk omdat er in
de woonkernen de bevolkingsdichtheid het grootste is en er met minimale investeringen de meeste
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aansluitingen (abonnementen) kunnen worden
verkocht.
Reden voor KPN om het betere en snellere
glasvezel in de zelfde woonkernen naast de daar
al aanwezige kabel te plaatsen. Omdat het
glasvezel sneller en stabieler is, zien de kabelexploitanten haar afnemers weer heel snel (terug)
overstappen naar de KPN.
Hogere kosten abonnementen van de koperlijn
t.b.v. bellen en internetten:
KPN haalt dus hiermee haar destijds verloren klanten weer terug maar creëert ook een nieuw probleem. Doordat de glasvezel alleen in de
woonkernen aanwezig is, moeten er nu 2 dure
netwerken in de lucht worden gehouden te weten
glasvezel en adsl.
De verouderde koperlijnen en bijbehorende infrastructuur kosten veel geld aan onderhoud en
dergelijke, dit terwijl het aantal huishoudens wat
hierop is aangesloten snel verder terugloopt.
Hierdoor zullen de kosten voor de nog op de koperlijn aangesloten bedrijven en huishoudens erg
snel gaan stijgen, dit voor een techniek die traag
en instabiel is. Nu al, kunnen veel toegepaste
technieken niet meer over de verouderde koperlijn
en door de constant vernieuwende technieken welke afgestemd zijn op de glasvezeltechniek wordt
dit probleem alleen maar groter. Kortom het adsl
loopt op zijn laatste loodjes!!!
Buitengebieden, Kleine Woonkernen en Industriegebieden:
Het ADSL komt middels de zogenaamde wijkcentrales in de woonkernen binnen en wordt vanuit
deze centrales verdeeld naar de woningen. Een
groot nadeel van ADSL is dat hoe verder de
woning of bedrijf van de wijkcentrale af zit, hoe
trager en instabieler de verbinding is, dit volgens

onderstaande grafiek.
Buitengebieden en Industrieterreinen zijn in de
meeste gevallen verder van de wijkcentrales gevestigd, de grafiek laat zien dat er bij een grotere
afstand dan 2000 meter een enorme vertraging
ontstaat. Het gevolg hiervan is dat de woningen en
bedrijfspanden welke verder dan 3200 meter heel
veel moeten betalen voor weinig. Kortom deze bewoners en ondernemers betalen voor een treinkaartje maar mogen niet meerijden. Met glasvezel
is er geen sprake van vertraging en krijgen de
afnemers dat waarvoor zij betalen.
Nu en Toekomst, kunnen wij verder met ADSL
over de koperlijn:
Iedereen welke verder van de wijkcentrale woont
of is gevestigd kent nu al de problemen welke
hierdoor ontstaan. Bij het ophalen van bijvoorbeeld mail vertraagd de verbinding enorm. Als de
kinderen een filmpje op Youtube bekijken gebeurt
dat hakkelend en stotterend en kunnen andere
gebruikers gewoonweg niets meer ondernemen
met het internet. Dit terwijl dit soort filmpjes
eigenlijk van slechte kwaliteit zijn en weinig download-snelheid vragen. Nu willen wij niet inhoudelijk
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nog meer voorbeelden noemen maar het zegt iets
over het internet op deze woon/ bedrijfslocaties:
het minste komt nu al slecht binnen terwijl er al
veel beter wordt geboden.
Enkele Kort samengevatte nadelen van ADSL
over koperlijn:
Stijgende kosten ADSL over kopernetwerk
Stijgende kosten telefoneren
Nu al beperkte mogelijkheden door trage snelheid
(zowel up en downloaden)
Geen HD televisie kijken
Meerkosten door schotelabonnement
Door vernieuwende technieken steeds meer
achterstand
Geen mogelijkheden voor het digitaal leren (elearning)
Geen mogelijkheden voor live streaming bekijken
van lokale evenementen
Geen mogelijkheden voor de opkomende digitale
zorg
Geen mogelijkheden voor het zogenaamde
beeldbellen
Geen digitale groeimogelijkheden voor bedrijven in
het buitengebied
Etc.etc.
Wat te doen:
Als buitengebied-bewoners, buitengebiedondernemers alsmede gevestigde bedrijven op
industrieterreinen liggen we nu al een stuk achter
in het vergelijk met onze woonkernen en moet ons
gemeentelijk bestuur ook inzien dat dit onverantwoord is. Glasvezel is nu eenmaal een nutsvoorziening en geen overbodige luxe!!!
VDVV kan het gemeentelijk bestuur niet alleen
hiervan overtuigen. In principe mag de (en onze
lokale) overheid het niet toelaten dat een nutsvoorziening alleen maar in de grote woonkernen wordt
gerealiseerd en kunnen we spreken van discriminatie!!!
Door het nu al toelaten van de aanleg in de
woonkernen alleen, is prijsonderhandeling voor
een totale dekking van het glasvezel met KPN/
Reggefiber eigenlijk al erg laat. Nu al kunnen deze
organisaties in de toekomst ongekende hoge
prijzen vragen voor de aanleg van glasvezel in de
buitengebieden en industrieterreinen. Alleen door
onze gemeente te overtuigen van het belang van
glasvezel in de buitengebieden en de machtpositie
welke KPN genereert bestaat er een mogelijkheid.
Woordvoerders van kleine overkoepelende organen zijn al in gesprek geweest met onze Gemeente maar tot dusver is hiermee niets gedaan.
Er zal dus moeten worden samengewerkt door
meerdere kleine overkoepelende organen welke
de krachten bundelen en zo een groot
overkoepelend orgaan vormen. Dit zonder enige
vorm van commercie!!
Dit met als doelstelling:
Onze gemeente Oude IJsselstreek moet het belang van glasvezel ondersteunen en behartigen. Zij
dienen als orgaan te onderhandelen met de
aanbieders en niet de burgers en ondernemers!!
VDVV ondersteunt het initiatief van GendringenOpGlasvezel www.gendringenopglasvezel.net en
zijn benieuwd of er draagvlak is binnen Varsselder
–Veldhunten voor glasvezel.
Stuur een mail naar
vdvv@varsselderveldhunten.nl met hierin uw
naam en adres vermeld hierbij “ja, wij hebben
interesse voor aansluiting op glasvezel”
Namens bestuur, VDVV
Wim Klompenhouwer, voorzitter.
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Jaarverslag Vereniging
Dorpsbelangen V.V.

O
ok in 2011 hebben we als Vereniging
Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten (VDVV)

weer aan een verscheidenheid aan onderwerpen gewerkt. We hebben weer een aantal concrete
resultaten behaald. Die resultaten bereiken we niet
alleen als bestuur VDVV, maar samen met jullie:
de verenigingen en de mensen uit het dorp. VDVV
probeert daarmee haar rol als intermediaire
organisatie positief te vervullen met als doel om de
leefbaarheid en saamhorigheid van VarsselderVeldhunten en het positieve imago te behouden
dan wel te vergroten.
Wat hebben we in 2011 allemaal gedaan? De volgende opsomming geeft daarvan een overzicht:
Dorpswebsite Varsselder-Veldhunten.
In 2009 heeft VDVV het initiatief genomen om de
dorpswebsite te ontwikkelen en te lanceren.
Vorig jaar hebben we veel energie gestopt in het
financiële en inhoudelijk beheer van de site. Wij
zijn tevreden met de functie die de site vervuld:
een digitaal medium waarop alle verenigingen en
inwoners uit ons dorp hun nieuws publiceren en
met elkaar delen. Ook leidt de gezamenlijke site
tot een kostenbesparing voor de individuele
verenigingen, die daardoor geen eigen website
meer hoeven te bouwen en te onderhouden. Ook
heeft de VDVV sponsoren geworven voor de
dorpswebsite, wat financieel voordeel oplevert
voor alle gebruikers. De dorpswebsite trok in
2011 10.000unieke bezoekers. Het aantal hits
bedroeg ruim 36000.
Gemeenschapshuis.
In 2011 is de stap gezet naar realisatie van het
gemeenschapshuis:
 De Stichting Gemeenschapshuis VarsselderVeldhunten heeft “een smoel” gekregen.
 Het bestuur functioneert en de werkgroepen
krijgen vorm.. Vanaf begin 2011 vertegenwoordigt Like Immink de bestuursfunctie vanuit VDVV bij het Stichtingsbestuur. Zij
neemt na de realisatiefase toe de plek in van
Wim Klompenhouwer. Tijdens de realisatiefase heeft VDVV nog steeds de ondersteunende rol.
 Voor- en namens het Stichtingsbestuur heeft
de VDVV ook in 2011 veel tijd en energie
gestopt in het verwerven en informeren van
fondsen en eigen inwoners.
Een mooi voorbeeld hiervan is de Flexa actie
“kleur een clubhuis”. Deze actie leverde Stichting
Gemeenschapshuis 175 liter muurverf op met
daarbij een onafhankelijk opgesteld kleurplan.
Deze kleuren dragen bij in het vormen van
eenheid en creëren van verbindingen. Maar ook
een bijdrage vanuit Wonion en een ondersteuning voor duurzame energie vanuit de gemeente
en de Rabobank. Ook heeft de voorzitter van
VDVV diverse malen in den lande het verhaal
vertelt zoals wij in Varsselder- Veldhunten te
werk zijn gegaan. Deze avonden zijn een
“voortvloeisel” vanuit de bijdrage vanuit het
Oranjefonds.
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Verkeer en veiligheid.
Er is veelvuldig overleg gevoerd tussen VDVV en
gemeente Oude IJsselstreek over verkeersaspecten. Concrete voorbeelden hiervan zijn: verzoek stil asphalt voor reconstructie Berghseweg
en voor aanpassing “kruising Van de Pavert”,
verkeersgevolgen van de ontsluiting Biezenakker,
herinrichting Hoofdstraat en het leveren van input
bij het gemeentelijk verkeers - en vervoersplan.
In 2011 hebben we eindelijk een succes geboekt
wat betreft aanpassing kruising v.d. Pavert.
De doorgevoerde aanpassingen zijn een grote
stap vooruit wat betreft verkeersveiligheid.
Helaas hebben we uiteindelijk bij de provincie aan
het kortste eind getrokken wat betreft realisatie stil
asfalt.
Woningbouw.
VDVV heeft ondanks het veranderde economisch
klimaat ook in 2011 druk gezet om in de nabije
toekomst betaalbare woningbouw (huur /koop) te
kunnen realiseren in ons dorp. Beschikbaarheid 3e
speelveld is hierin een belangrijk criterium, naast
het toekennen van woningen aan Varsselder.
Overige activiteiten uit 2011:
in de Boogbal, onder het hoofd “Dorpsnieuws
Varsselder-Veldhunten” heeft u regelmatig
het een en ander kunnen lezen over actuele ontikkelingen in ons dorp;
intermediaire rol VDVV. vanuit de rol als belangenvertegenwoordiger wordt de VDVV ook
veelvuldig door de gemeente benaderd om mee
te denken en te doen aan beleidsontwikkeling.
Daarnaast participeren we in de bijeenkomsten
van de plattelandsraad, voeren we het convenantoverleg met het college van B&W en gebruiken we het ambtelijken bestuurlijk netwerk
om onze gezamenlijke doelen te realiseren;
uitreiken introductieboekje aan nieuwe inwoners
Varsselder-Veldhunten. Ook in 2011 zijn er door
VDVV introductieboekjes overhandigd aan nieuwe inwoners in ons dorp. Hiermee leren ze de
historie van het dorp kennen, de gebruiken in de
Achterhoek, de verenigingen, etc. Hebt u een
nieuwe buur? Meldt het bij VDVV en wij zorgen
dat zij ook zo’nintroductieboekje ontvangen.
Nog beter is als u het introductieboekje zelf bezorgt.
Het dorp en haar inwoners betrokken bij het bedenken van een naam voor het nieuwe
gemeenschapshuis.
het aantal leden van de VDVV is in 2011 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2010.
Als bestuur van VDVV kijken wij terug naar 2011
als een jaar waarin we door gemeenschapszin
concrete resultaten hebben behaald. De blik van
het dorp is gericht op de toekomst en het imago
van ons dorp Varsselder-Veldhunten is positief: we
staan goed op “de kaart”.
Wij blijven echter afhankelijk van u als onze
achterban.
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Wij hopen dan ook dat u zich in 2012 laat horen
en weer mee doet om de leefbaarheid van
Varsselder-Veldhunten verder te vergroten.
Want leaven is toch meer dan alleen werken !
20 april is er de opening van ons nieuwe
Dorpshuus. “De huuskamer van het dorp.”
Vanuit VDVV hopen we dat er u allemaal bent
dorps en /of verenigings mensen, maar ook oud
dorpsgenoten en andere mensen die Varsselder –
Veldhunten een warm hart toedragen.
Anderzijds zijn er ook grote zorgen over het
voortbestaan van VDVV. Door stoppen van huidige bestuursleden heeft VDVV dringend behoefte
aan mensen die zich in willen zetten.
Namens bestuur VDVV,
Wim Klompenhouwer, voorzitter.

JAARVERGADERING
FANFARE
ST. GREGORIUS
Maandag 12 maart 2012
Aanvang: 20.30 uur
in de Ontmoetingsruimte
van ‘t Dorpshuus
Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden
en donateurs van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te
Varsselder - Veldhunten.

Inschrijving
voetbalweek 2012
geopend!

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op maandag 12 maart om 20.30 uur in ’t
Dorpshuus.

In de meivakantie van 2012
(30 april t/m 4 mei) is er weer een De Graafschap voetbalweek.
Nadat de herfstvakantie editie helaas afgelast
moest worden belooft het dit jaar weer een enorm
succes te worden.
Tijdens dit vijfdaagse evenement voor jongens en
meisjes kan er op een plezierige en interessante
wijze geleerd worden beter te voetballen. Dit doe
je in een prachtig De Graafschap Voetbalweek
tenue. De trainingen worden geleid door trainers
van de technische staf van De Graafschap Voetbalcollege. De dagen - maandag tot en met
vrijdag - bestaan uit het oefenen van vrijwel alle
voetbalfacetten: dribbelen, snelheid, afronden,
traptechniek, veel partijvormen en nog veel meer!
Plezier staat hierin centraal! Je leert elke dag
nieuwe vaardigheden en krijgt goede
aanwijzingen waarop je nog verder
kunt trainen.
Ook zullen de spelers van het 1e elftal regelmatig
een kijkje komen nemen. Dus ben jij tussen de 8
en 15 jaar en heb jij zin in een sportieve en leerzame vakantie, meld je dan nu aan!!
De kosten van deze voetbalweek bedragen € 100,
- en dienen voor aanvang van de voetbalweek
contant betaald te worden bij het afhalen van je
kledingset.
Er word in deze week een ochtend en een middag groep getraind van 70 kinderen (in totaal
140 kinderen) wees er dus snel bij want
vol=vol
Info en vragen:
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan
kunt een E-mail sturen
naar voetbalweek@gmail.com of bellen naar 0612212142
U kunt zich aanmelden op onze website
www.degraafschap.nl
Klik op voetbalacademie -> voetbalweek -> vul
het onderstaande inschrijfformulier in.
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Agenda :
1. Opening door de voorzitter Maarten
Wijkamp
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Woordje dirigent
4. Verslag van de jaarvergadering 2011
5. Jaarverslag activiteiten 2011 door Sandy
Schepers
6. Financieel verslag over 2011 door de penningmeester Rik Fisser
7. Verslag van de kascommissie: Jeannette
Kraaijvanger & Erna Helmink
8. Benoeming nieuwe kascommissie:
Aftredend lid van deze kascommissie: Jeannette Kraaijvanger
9. Vaststellen contributie 2012 voor 2013
10. Taakverdeling leden 2012
11. Rondvraag Jeugdleden
Hierna volgt een korte pauze.
12. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar:
Maarten Wijkamp (voorzitter)
Aftredend en herkiesbaar:
Karin van Arragon-Fisser
(Nieuwe kandidaten kunnen zich voor aanvang vergadering aanmelden bij bestuur.)
13. Activiteitenplanning 2012
14. Verslag ‘Club van 100’ door het bestuur
van de ‘Club van 100’
15. Rondvraag
16. Sluiting jaarvergadering 2012 door de
voorzitter Maarten Wijkamp
Het voortbestaan van een muziekvereniging binnen deze gemeenschap is een must!
Laat daarom uw waardering blijken door ook
aanwezig te zijn op deze jaarvergadering.
Het bestuur en de leden zullen uw komst zeer
waarderen!
Tot ziens op 12-03-2012 om 20.30 uur!
Het bestuur
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Hart van Nederland te volgen en ze haalde er
uiteindelijk 15.000 Euro mee op. Met dit geld kan
wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. De
actie van Lisa krijgt komende zomer een vervolg.

O
ver de Hen & Weerum hoef ik waarschijnlijk
niet zoveel uit te leggen. Na de mooie wandeldag van afgelopen jaar met een record aantal deelnemers van 976 wandelaars, hebben we
dit jaar weer een mooie uitdaging.
Natuurlijk is de startlokatie van de Hen & Weerum
mee verhuisd naar ’t Buurthuus. Bijzonder is het
ook dat we dit jaar met de Hen & Weerum graag
de Stichting ALS op de Weg! onder de aandacht
willen brengen.

ALS
ALS is een ziekte die alle spieren uitschakelt. De
ziekte is vrij zeldzaam. Mede daardoor staat
onderzoek nog in de kinderschoenen en is er geen
medicijn. De gemiddelde levensverwachting van
een ALS patiënt is 3 tot 5 jaar.
Mijn schoonvader, Frans Engel heeft ALS. Afgelopen zomer had mijn dochter Lisa zich tot doel
gesteld om de Nijmeegse Vierdaagse te volbrengen maar ook om geld te verzamelen voor de
Stichting ALS Nederland. De actie kreeg meer
aandacht dan we vooraf hadden kunnen vermoeden. De actie van Lisa was iedere avond in

Stichting ALS op de weg!
De Stichting ALS op de weg! heeft als doel om
patiënten met de ziekte ALS te ondersteu-nen bij
het zo lang mogelijk optimaal functioneren in de
maatschappij. Hiervoor zijn vaak aanpassingen en
hulpmiddelen nodig die buiten de wettelijke vergoedingen vallen. Daarnaast zijn door de snelheid
van de ziekte hulpmid-delen vaak sneller nodig
dan de administratieve molens kunnen draaien.
De stichting is opgericht door Eelco van Koningsveld, zelf ook ALS patient. Begin oktober 2011
kregen we in Koog aan de Zaan van deze stichting
een rolstoelauto in bruikleen. Een geweldige
uitkomst om de mobiliteit van schoonvader op
gang te houden. Groot was de ontzetting toen we
twee weken later het bericht kregen dat Eelco was
gestorven. Zijn stichting wordt voortgezet door zijn
vrouw Bianca en een aantal vrijwilliggers. Ze beschikken inmiddels over 3 rolstoelauto’s, scootmobiels, speciale fietsen, trippelstoelen etc. Er wordt
nu gespaard voor een 4e rolstoelauto.
Hen & Weerum veur ALS op de weg!
Graag willen we deze stichting met een financiele
injectie steunen. Door sponsoring proberen we
zoveel mogelijk de vaste kosten te drukken.
Daarnaast hopen we op giften. Onderweg zullen
we de stichting in beeld brengen en er zijn enkele
speciale activiteiten. De deelnamekosten worden
niet verhoogd maar wat natuurlijk wel helpt is veel
deelnemers, heel veel deelnemers…..
Wandel daarom ook (weer) mee op 18 maart!
Afstanden en starttijden:
24 km
9:00-10:30 uur
12-6 km
9:00-12:30 uur
6 km Hen per Huifkar
Inschrijfgeld €3,50
Namens wandelvereniging ’t Lup
Daan Kroesen

T

ijdens de optocht in
Zinkputdorp maakte deze
groep zich al op voor de
derby der lage landen.

GWVV 1
Ulftse Boys 1
Deze wedstrijd staat nu
gepland op maandag
2e paasdag 9 april.
Aanvang 14:30 uur
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W

Weet je nog van toen?

e zitten nog steeds in een jaargetijde waarin koning winter het voor
het zeggen heeft. Tot voor enkele weken geleden was hij mild voor zijn onderdanen, maar erna trok hij de teugels aan
en maakte duidelijk wie het voor het
zeggen heeft. Voortekenen van goed of
slecht weer zijn vaak stijve spieren, zere
botten, wondpijn, koude voeten, stug
haar en stekende eksterogen. Daarnaast
kan men zo’n 20 keer per dag het weerbericht aanhoren van de weerprofeten,
die er soms een media circus van
maken. Vooral toen onlangs de elfstedenkoorts toenam sinds 1997. Een
Het oudershuis in Veldhunten
lange periode van geen volksfeest op de
schaats met alles erop en eraan. Als ik terugkijk op mijn kinderjaren en de oude vergeelde kranten inzie, werd er zowel in 1940, 1941 en 1942 een elfstedentocht verreden. Vooral die van 1942
kan ik me als 7-jarige nog goed herinneren als de dag van gisteren. Het had al de hele maand
januari flink gevroren en werd er kou geleden in de toen nog tochtige huizen waarin de mensen
leefden. In mijn woonoord in Veldhunten was het niet anders. Een klein boerderijtje met een aantal ha grond, koeien, varkens en kippen. Ernaast werkte mijn pleegvader op een steenfabriek in
Etten voor de noodzakelijke levensbehoeften. Door de aanhoudende kou werd er alles aangedaan om de boel dooi te houden voor mens en dier. Bovendien was het oorlog, kolen schaars,
huishoudelijke artikelen op de bon en soms angstige momenten van beschietingen vanuit vliegtuigen. Als kinderen zagen we hoe de grote mensen bezorgd waren, terwijl we zelf genoten van
sneeuw en ijspret. In Veldhunten was de schaatsbaan de Wetering, die liep door de weilanden.
Hier was het tot ’s-avonds laat gezellig onder het schaatsen en slieren. Op een dag hoorden we
dat er een elfstedentocht zou komen in Nederland, en op de radio kwam. En dat er ook Duitse
soldaten, die hier gelegerd waren mee mochten doen. Thuis hadden we voor een half jaar
geleden elektrisch licht en ook een radio gekregen, dus zouden we het in de keuken kunnen volgen. 22 januari 1942 ’s-morgens in alle vroegte zat ik thuis aan de radio gekluisterd. De
verslaggevers maakten er een spektakel van, vooral toen ’s-middags de winnaar bekend werd
gemaakt. De avontuurlijke dag kreeg een vervolg,
toen er in het varkenshok een groot aantal biggen
werd geboren. Heel leuk, maar er was een probleem. Een big werd telkens afgestoten en kreeg
onvoldoende te drinken. Er kwam een oplossing
zoals eens eerder was gebeurd. Het bewuste
diertje kreeg in een kistje met stro in de keuken bij
de kachel een plaats. Hierdoor keerde de rust terug in het varkenshok maar niet in de keuken. Gewoonlijk lagen hier ook een paar katten en de
hond te snurken. De afgunst was, vooral van de
hond groot, en hij stond telkens neus aan neus
met de big. Deze kreeg ook nog eens om de 4 uur
melk uit een kinderfles met speen. Ook was het bij
ons een gewoonte dat een boerenknecht uit de
buurt om de andere avond bij ons kwam en bij de
kachel warmte zocht. Hij bracht dan een arm vol
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gekloofd hout mee, legde dat in de keuken met de woorden zo, hier heb je vanavond wel genoeg aan. Het was een man, die via de voogdijraad in Veldhunten terecht was gekomen in een
boerengezin. Dagelijks vaarde hij de melkwagen naar de zuivelfabriek in Wieken en hield zich
verder bezig met hout kloven en vee verzorgen. Als loon kreeg hij wat sigaretten en een
zakcent. Bij ons thuis hadden ze spijt
met hem, die in deze barre winter onvoldoende kleding droeg. Ze gaven
hem nog wel eens ondergoed en
sokken en deden het ook wassen
omdat de boerin hier niets van mocht
weten. Hij was hier dankbaar voor en
bovenal was hij een goed mens met
een beperkt verstandelijk vermogen.
Zo verliep deze zeer koude winterdag en avond anno 1942. Totdat
opeens er een oorverdovende aanhoudende dreun volgde. De kopjes
rinkelden op tafel en de lamp aan de
zolder slingerde heen en weer aan
het koord. Even later was er buiten
ondanks de kou een druk gepraat
over uit welke richting de knal was
gekomen. Enkele personen gingen
zoeken en keerden een uur later terug. Ze hadden ter hoogte van de
Driekoningenweg een enorm gat gevonden dat grotendeels vol water
stond. Achteraf bleek het een bom te
zijn van een aangeschoten en
brandend vliegtuig die het had
losgelaten en erna was neergestort
in Netterden. Voor deze tijd lijken al
deze gebeurtenissen ongeloofwaardig, maar waren wel de realiteit van
zo’n 70 jaren geleden. En het gekke
is, naar gelang men ouder wordt, al
deze dingen nu weer glashelder voor
de geest komen en in gedachten
worden herbeleefd.
B. Kroesen.
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Standen en Topscoorders 2011-2012
STAND 2e PERIODE

5e klasse C
Club

Gespeeld Punten voor tegen

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

13
12
12
12
13
11
12
12
12
13
13
13

26
22
21
21
20
17
17
17
16
16
10
5

34
28
31
32
29
18
32
19
29
29
14
9

22
22
19
22
29
19
23
17
25
30
41
35

Gespeeld Punten voor tegen
4

10

13

4

Terborg 1

5

9

13

10

KSH 1

4

7

11

7

MVR 1

4

7

10

6

Keijenburgse B. 1

5

7

12

9

Vosseveld 1

5

7

11

15

Ulftse Boys 1

4

6

12

6

Bredevoort 1
Stokkum 1

4
4

6
4

7
9

6
11

Zelhem 1

5

4

5

18

GWVV 1
SVGG 1

3
5

3
3

3
3

8
9

Res. 7e klasse

Res. 5e klasse
Club

Club
MEC1

Gespeeld Punten voor tegen

SC Rijnland 3
GSV '38 4
DCS 5

11
11
11

25
24
23

44
50
39

10
23
19

VIOD 5
GWVV 2
OBW 4
MvR 3

9
11
9
11

19
19
13
13

28
29
19
30

13
18
22
36

Zeddam 2
Kilder 3
Varsseveld 4
Zelhem 3

10
10
10
11

12
10
9
0

19
21
16
15

39
26
31
73

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

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Silvolde 6
Sint Joris 2
VVG '25 3
SVGG 2
VIOD 9
NVC 2

10
10
10
10
10
10

27
23
22
19
15
13

42
34
36
32
24
17

9
12
17
16
26
22

GWVV 3
Ulftse Boys 5

11
10

10
9

14
13

27
32

Doetinchem 6

10

7

20

30

FC Trias 9
Varsseveld 8

10
9

7
5

16
12

37
32

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
11
10
12
11
11
10
11
10
10
11
11
12

31
25
25
21
19
16
15
12
9
9
4
4

40

47
51
51
23
33
44
19
34
20
19
11
10

11
12
18
15
20
27
21
36
49
59
49
45
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Club
Etten 4
VVL 3
GWVV 5
Gendringen 6
SDOUC 6
Ulftse Boys 6
Winterswijk 6
Dinxperlo 5
FC Trias 10
RKZVC 5
Ajax B 4
MEC 5
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Gespeeld Punten voor tegen
12
11
12
11
10
12
12
12
12
11
11
12

33
24
24
22
21
19
18
11
11
6
5
5

38
42
36
46
26
49
38
21
14
19
11
16

17
18
21
29
14
25
24
33
31
40
35
69
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TOPSCOORDERS SENIOREN:
Frank v/d Schuur
Jurjan Wezenberg
Theo Heutinck
Marc Arnold
Kees v/d Pavert
Danny van Wessel
Floyd Robben
Han v/d Pavert
Niels Schweckhorst
Rick Hendrixen
Jelle Visser
Paul Geelen
Chiel Terhorst
Jeroen Aalders
Werner Wellink
Tom Wanders
Marco Menke
Martin Bolk

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

Twan Berndsen
Rene Hakvoort
Jurgen Schut
Chris van Aalst
Chiel le Comte
Maik Jansen
Jimmy Moreno
Tim Jansen
Ramiro Tersteeg
Marcus Schwartz
Jos Ketelaar
Erik Ketelaar
Gideon Sohilait
Micheal Liebrand
Niels Huntink
Rien Klompenhouwer
Ferdie v/d Pavert
Wa;ter Hencrixen

10
8
8
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2

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

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

TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Topscoorders C1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Topscoorders E2-pupillen:
naam: aantal doelpunten

Topscoorders E1-pupillen:
naam: aantal doelpunten

Kris
Juul
Robin
Joey
Thomas
Sam

Sem
Cas
Douwe
Koen
Milan
Gijs
Bart

Eigen Goal tegenstanders
Merlijn

Menno
Wessel
Bart
Jordy
Cas
Kay-Gee
Bas
Maarten

12
7
6
6
3
1

24
6
5
5
5
4
2

Bart
Justin
Douwe
Jelle
Robin
Timo
Eigen Goal tegenstanders
Sjoerd
Cas
Maarten

2
1

14
5
5
3
3
2
1
1

28
13
12
8
6
6
6
3
2
1

ATTENTIE!ATTENTIE!ATTENTIE!ATTENTIE!
Denkt u aan de potgrondactie van de Welkoop
voor/op 10 maart komen de spelers/begeleiding
van GWVV 1 het invulformulier bij u thuis
ophalen, vervolgens wordt
op 17 maart tussen
10:00 uur en 14:00 uur
de potgrond bij
u thuis gebracht.
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KNVB pakt voetbalblessures aan!
De KNVB en Consument en Veiligheid bieden gezamenlijk het trainingsprogramma
‘Voetbal Blessure Vrij’ aan om blessures te voorkomen. Het programma is beschikbaar
via de subsite voor Trainers & Coaches en wordt ondersteund door Giovanni van Bronckhorst.
Elk jaar lopen 620.000 veldvoetballers een blessure op. Vooral de enkels en knieën moeten het
ontgelden. Om deze voetbalblessures aan te pakken is het trainingsprogramma ‘Voetbal
Blessure Vrij’ ontwikkeld.
Het trainingsprogramma bevat oefeningen die blessures helpen te voorkomen. Trainers kunnen
deze oefeningen verwerken in hun training. Het programma bestaat uit een complete warmingup en stabiliteitsoefeningen met de bal. Voor de warming-up wordt er gebruik gemaakt van het
11+ programma van de FIFA.( http://f-marc.com/11plus/exercises/) Daarmee wordt dertig procent
van de blessures voorkomen.
Bekijk de stabiliteitsoefeningen Met behulp van korte voorbeeldfilms zijn de diverse oefeningen te bekijken. Het programma wordt daarnaast ook aangeboden via de KNVB Academie.
De stabiliteitsoefeningen zijn opgedeeld in drie niveaus.
Niveau 1: Terugspelen na inspringen vanaf 1 been (http://trainers.voetbal.nl/article/17685/
oefenvorm-terugspelen-vanaf-n-been) Terugspelen vanuit tripling (http://trainers.voetbal.nl/
article/17687/oefenvorm-terugspelen-vanuit-tripling) Terugspelen vanuit voorwaarts lopen (http://
trainers.voetbal.nl/article/17693/oefenvorm-terugspelen-vanuit-lopen) Terugspelen vanuit
zijwaartse aansluitpas (http://trainers.voetbal.nl/article/17694/oefenvorm-terugspelen-vanuitaansluitpas) Terugkoppen vanuit tweebenige sprong (
Niveau 2: Statisch terugspelen (http://trainers.voetbal.nl/article/17696/oefenvorm-statischterugspelen) Terugspelen na zijwaartse sprong (http://trainers.voetbal.nl/article/17705/oefenvormspelen-na-zijwaartse-sprong) Terugspelen na voorwaarts lopen en drie balcontacten (http://
trainers.voetbal.nl/article/17707/oefenvorm-spelen-na-drie-balcontacten) Terugspelen na sprong van
twee benen naar één been (http://trainers.voetbal.nl/article/17709/oefenvorm-spelen-na-sprong-op-n
-been)
Niveau 3: Statisch terugspelen na drie balcontacten (http://trainers.voetbal.nl/article/17711/
oefenvorm-statisch-spelen-na-balcontact) Terugspelen na eenbenige sprong op hetzelfde been
(http://trainers.voetbal.nl/article/17719/oefenvorm-spelen-na-sprong-op-n-been) Terugspelen en buitenwaarts draaien (http://trainers.voetbal.nl/article/17720/oefenvorm-spelen-en-buitenwaarts-draaien)
Meer oefeningen? De stabiliteitsoefeningen uit het trainingsprogramma ‘Voetbal Blessure Vrij’
zijn goed te combineren met het warming-up-programma 11+ van de FIFA. Het programma is
ontwikkeld door een internationale groep deskundigen en helpt blessures bij mannelijke en
vrouwelijke voetballers van veertien jaar en ouder te voorkomen.
Bekijk het warming-up-programma 11+ van de FIFA online! (http://f-marc.com/11plus/
exercises/)
Download ook de 'Versterk je enkel'-app De enkelblessure is met 27 procent de meest
voorkomende blessure bij voetballers. Voor spelers met zwakke enkels, of voor sporters die
herstellende zijn van een enkelblessure, heeft Consument en Veiligheid de 'Versterk je enkel'app ontwikkeld.
De app biedt een oefenschema van acht weken, dat bestaat uit drie sets oefeningen per week.
Elke oefening wordt duidelijk uitgelegd in een instructiefilm. De oefeningen zijn afkomstig uit de
2BFit studie van het EMGO/VUmc en zijn wetenschappelijk effectief bewezen voor een goed
herstel van enkelblessures.
Download de 'Versterk je enkel'-app voor Iphone (http://itunes.apple.com/nl/app/versterk-je-enkel/
id456001033) Download de 'Versterk je enkel'-app voor Android (https://market.android.com/
details?id=nl.veiligheid.versterkjeenkel)
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