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H et is al een tijdje geleden maar toch willen 
we zo’n 4 maanden teruggaan in de tijd nl naar 
5 juni 2012. Een memorabele dag voor Varssel-
der-Veldhunten het bezoek van ZKH Willem Al-
exander. Wat waren we met z’n allen trots en na-
derhand ontzettend enthousiast op welke manier 
ZKH Willem Alexander al de verenigingen langs 
ging om een praatje te maken, heel geinte-
resseerd en belangstellend voor iedereen. Zo ook 
waren wij trots als redactie van de Boogbal. 
Dorpsbelangen die dit mede tot stand heeft kun-
nen brengen, had ons als redactie een plaatsje 
gegeven op de 1e rang. Wij konden de Prins dan 
ook laten zien waar wij ons voor het voetbal en de 
gemeenschap in het algemeen inzetten. De Boog-
bal die net die week was verschenen met als 
inlegkatern het 40-jarig jubileumnummer werd 
door de vrouwlijke redactieleden (Lucia en Wien-
eke) aangeboden aan de Prins. Een kroon (heel 
toepasselijk) op het werk voor 40 jaar Boogbal. Wij 
als redactie bedanken dan ook Dorpsbelangen/
Stichting die de komst van de prins naar Varssel-
der-Veldhunten mogelijk heeft gemaakt. 
 
Terug naar de orde van de dag, zo’n kleine vier 
maanden later, en weer mogen we ons trots 
voelen.  Als we onze sportaccommodatie De Bui-
tenham betreden, zien we nu niet alleen het 
prachtige Dorpshuus met het geweldige bordes 
maar ook het prachtig aangelegde kunstgrasveld 
en de aan deze tijd aangepaste kleedkamers waar 
wij als gemeenschap jaren van kunnen gaan ge-
nieten en waar diverse dorpsactiviteiten kunnen 
gaan plaats vinden voor jong en oud. Petje af voor 
SGVV/Stichting de Buitenham met al de vrijwil-
ligers. In een kort tijdsbestek van 3 maanden is er 
op zowel organisatorisch en fysiek vlak veel arbeid 
verzet. De tribune is het laatste grote project dat 
nog te gebeuren staat. Dit zal de komende weken 
gestalte krijgen en dan is de Buitenham multi-
functioneel te noemen. Renè Hakfoort voorzitter 
van Stichting De Buitenham zal in deze Boogbal 
hier het èèn en ander over vertellen. 

Nieuws 

V oor u ligt de 1e Boogbal van het nieuwe 
seizoen en zitten er inmiddels  al een aantal 
competitie-wedstrijden op. Na de vakantie werd 
op 29 juli de draad weer opgepakt, alhoewel er 
door diverse elftallen praktisch de hele zomer 
werd doorgetraind. De bekerwedstrijden werden 
vaak als oefenpartijtjes gezien, om wat te experi-
menteren met positie in het elftal 
Aan het eind van het vorige seizoen was de vraag 
nog groot of GWVV 4 voldoende spelers op de 
been kon brengen voor het nieuwe seizoen, na 
intensief speurwerk zijn er voldoende mankrachten 
gevonden om de competitie te starten. Hierdoor 
start GWVV het seizoen met 5 seniorenelftallen, 2 
juniorenelftallen en 2 pupillen teams. 
Voor GWVV 1 werd ivm een klasseindeling van 13 
elftallen de 1e speeldag een vrije zondag aan-
gevraagd zodat er minder op het 2e veld gespeeld 
hoefde te worden. Inmiddels ligt het kunstgras er 
en kan op 30 September de 1e competitie-
wedstrijd  gespeeld worden. In GWVV 1 langs de 
lijn zal Dennis uitvoerig verslag doen van de reeds 
gespeelde wedstrjden. 
GWVV 2, 3, 4 en 5 zijn na de bekercompetitie pas 
op 16 September begonnen aan de competitie. Op 
het moment van dit schrijven hebben ze pas 2 
wedstrijden gespeeld en kan er nog weinig over 
de resultaten worden gezegd. De jeugd is al wel 3 
wedstrijden op weg en kan al voorzichtig worden 
opgemaakt dat de trainingen op het veld door-
werken. Zowel de C1,C2, D1 en F1 draaien in de 
top of subtop mee. 
Overigens kunt u het programma/uitslagen en-
standen nu ook waarnemen op de flatscreens in 
het Dorpshuus ism de Dorpsbelangen staan er op 
het Narrow Casting system de bijgewerkte stand-
en zoals die op voetbal.nl ook staan. 
Een nieuw seizoen betekent ook weer een voor-
liggend seizoen voor de Boogbal. Zoals als u ziet 
hebben we de 40-jarige kaft van vorig seizoen  
weer vervangen door de traditionele voorkant. Be-
langrijk voor ons zijn de adverteerders. In de af-
gelopen maand hebben we ze allemaal weer be-
naderd om de advertentiede te continueren. De 
meeste hebben weer voor een seizoen bij-
getekend, ook zijn er helaas door deze econo-
mische tijden een aantal afvallers. Wij bedanken al 
de adverteerders voor hun steun. 
We hebben als redactie besloten om de tijdsinter-
val die ligt tussen de verschijningsdata te ver-
groten. We hebben nu een tijdsinterval gekozen 
die ligt tussen vijf a zes weken. Tussentijdse in-
formatie is o.a. te lezen op de site. 
Wij hopen op een mooi seizoen en laat wat van je 
elftal horen door een e-mail te sturen naar:  
boogbal@gwvv.nl 

De redactie  

Agenda: 20 oktober 
 Officiële opening kunstgrasveld 



BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013 

Boogbal nr. 1 pagina 3 

A an de lange periode van 
overlast komt nu eindelijk 
een einde en kunnen we 
genieten van wat we de af-
gelopen tijd hebben gereal-
iseerd.  
Het “Dorpshuus” is een 
gezellige plek gebleken en 
loopt boven verwachting en 

onze accommodatie biedt alles wat een club zich 
kan wensen. 
Maar niet alles zal vanaf het begin goed verlopen. 
Er zijn nog enkele zaken die nog goed ingeregeld 
moeten worden en waar mensen aan moeten wen-
nen. Ik denk daarbij vooral aan de toedeling van 
consumptiebonnen, schema’s voor de indeling van 
de velden en kleedkamers, sleuteluitgifte en overi-
ge afspraken. 
Het belangrijkste is dat we met zijn allen deze af-
spraken naleven en bij onduidelijkheid en mis-
verstanden niet zelf iets regelen en loop vooral niet 
enkele dagen te klagen bij je zelf en anderen, 
maar ga direct naar de verantwoordelijke mensen 
om samen het probleem op te lossen. 
 
Dit seizoen zullen we in de maand juni 2013 
afsluiten met enkele feestelijkheden i.v.m. het 50 
jarig bestaan. In de loop van de komende 
maanden zullen jullie hierover worden geïn-
formeerd. Daar verheug ik mij nu al op en is de 
afsluiting van enkele turbulente jaren, waarna alles 
weer normaal kan verlopen. Samen met het ver-
nieuwde jeugdbestuur gaan we als hoofdbestuur 

weer richten op nieuwe uitdagingen en 
kansen.   
 
Want ondanks dat alles zijn normale 
gang begint te krijgen blijven er vol-
doende uitdagingen voor de komende 

tijd. De activiteiten van de afgelopen jaar hebben 
er ook voor gezorgd dat we aanspraak hebben 
moeten maken op en deel onze financiële mid-
delen. Tevens hebben we te maken sterk teruglo-
pende subsidies, reclame inkomsten en onder-
houd van velden.  
Laat ik duidelijk stellen dat wij nog steeds een fi-
nancieel gezonde vereniging zijn, maar we zullen 
ook zo reëel moeten zijn dat we enkele zaken die 
de afgelopen jaren misschien vanzelfsprekend 
waren, maar nu zwaar op de begroting drukken, 
moeten afromen. Voor sommige zal dit betekenen 
dat we ook minder leuke afspraken met elkaar 
moeten maken. 
Een van de belangrijkste doelstellingen voor het 
bestuur voor dit seizoen is het reorganiseren van 
ons financiële huishouden. Hierbij zal o.a. een an-
der systeem worden gehanteerd voor de inning 
van de contributie. Binnenkort zullen jullie hier een 
brief over ontvangen. 
 
Ik hoop dat we samen ook deze slag kunnen 
maken zodat we in lengte van jaren nog steeds op 
een hoog serviceniveau kunnen voetballen in 
Varsselder-Veldhunten. Alle voorwaarden daar-
voor zijn aanwezig. Het is aan ons allen om dit ook 
zo te houden. 
 
Ik wens iedereen een succesvol seizoen en veel 
voetbalplezier. 
 
Wim Pruijn 
Voorzitter  

Seizoen 2012-2013 

jaar zonder overlast 

Geachte leden, 
 
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING.           
 
Deze zal worden gehouden in het gemeenschapshuis op 
 
               Donderdag 25 oktober 2012 om 21.00 uur. 
 
De agenda voor deze avond is als volgt: 
 
  1) Opening en mededelingen door de voorzitter 
  2) ingekomen stukken 
  3) Notulen algemene jaarvergadering d.d. 27-10-2011  
  4) Jeugdcommissie 
  5) Technische commissie 
   6) Gemeenschapshuis 
 
     PAUZE 
 
  7) Verslag penningmeester 
  8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie.  
  9) Begroting 2012/2013 
  10) Aftredend: Nico Immink                        (niet herkiesbaar). 
                 Saskia v.d. Pavert  (niet herkiesbaar) 
 Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering gemeld worden bij het bestuur. 
 
11) Rondvraag 
12) Sluiting 
 
Tot ziens op 25 oktober a.s. - wij hopen u allen te mogen verwelkomen. 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur 
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Notulen Algemene Ledenvergadering 

27 oktober 2011 

(Noot redactie: zoals elk seizoen publiceren we 
de notulen nog een keer, dit keer voor de 
ledevergadering van 25 oktober as.) 
 
 
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 ge-
bruiken. 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 bin-
nenkort 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 onder-
houd van de velden en de hoge kosten. De Ge-
meente 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 Graaf-
schap 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 nieuwjaars-
receptie. 
Op 8 januari willen we onze nieuwjaarsreceptie 
houden vooraf gegaan door een snerttoernooi. De 
recepetie zal iets anders van opzet zijn. De stich-
ting Gemeenschapshuis wil die dag ook een re-
ceptie 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 an-
deren 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 betuttel-
end 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 fat-
soens 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 voetball-
ers hun zelfvertrouwen kwijt geraakt. 

 
Ook de sociale controle is hierin belangrijk. Con-
stateer 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 inci-
denten 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 train-
ers 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 nieu-
we kunnen zich altijd nog melden hiervoor. 
 Afgelopen jaar hebben we binnen het jeugd-
bestuur afscheid genomen van Ferdie v/d Pavert, 
Peter Roes en enkele leiders. Namens alle jeugd-
leden en bestuursleden willen wij hen bij deze ook 
nog hartelijk danken voor hun geweldige inzet. Ge-
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lukkig blijven ze actief binnen onze vereniging. 
 Bovendien wil ik alle vrijwilligers bedanken die 
zich elke zaterdag of zondag inzetten voor onze 
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 Nieu-
wenhuis voor. 
 Beste leden, “Ik ben er dus niet, verplichtingen 
elders !” Terugblikken op het voetbalseizoen 2010-
2011. Altijd lastig om het weer even terug te halen 
in je geheugen. Zal aan de leeftijd en door alcohol-
ische consumpties kunnen komen…… 
 Maar om te beginnen zien we dat het 4de af-
gelopen 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 kampi-
oenschap. 
Voor het 3de was het een lastig jaar. Onderin voet-
ballen is altijd lastig. Er wordt vaak weinig gewon-
nen en de bal valt vaak net niet goed, blijft hangen 
voor de lijn waar die over moet. Dan is het zo bel-
angrijk 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 de-
gelijk seizoen gedraaid. In de middenmoot geëin-
digd. 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 hoofd-
trainer gezocht moest worden en we die in de per-
soon 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 con-
tinuïteit. 
 Ik wil in ieder geval iedereen ook namens Eu-
gene 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 
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. Compli-
menten aan iedereen voor de wijze waarop zij hi-
ermee zijn om gegaan. Hou nog even vol. Be-
dankt! 
 
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 be-
groting 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 aftre-
dend. 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 hoofd-
sponsorschap. Het bestuur draagt Freek van Ar-
ragon voor als zijn opvolger. Onder groot applaus 
wordt dit goedgekeurd. 
 
RONDVRAAG 
 Freek van Arragon: wil graag namens de spon-
sorcommissie het woord. Het 1e doel was een 
hoofdsponsor vinden, het 2e doel was sterspon-
soren en subsponsoren vinden. Allebei zijn gereal-

(Vervolg notulen ALV 2011) 
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D e zomerstop is al weer even voorbij, de 
competitie is weer begonnen… 
Het eerste elftal is vanaf eind juli weer aan het 
trainen en op zondag 9 september was voor het 
eerste elftal de eerste competitiewedstrijd. De 
competitie begon op 2 september maar omdat er 
een oneven aantal ploegen zit in de 5e klasse C is 
er elke weer een team vrij. Varsselder had aan-
gevraagd om de eerste wedstrijd vrij te zijn ivm de 
aanleg van het nieuwe kunstgrasveld. Het kun-
stgrasveld is inmiddels gereed en ligt er prachtig 
bij.   
Zondag 30 september speelt GWVV 1 de eerste 
competitiewedstrijd op het nieuwe veld. 
 
De eerste competi-
tiewedstrijd was direct 
een zware dobber. Uit 
tegen terborg…. 
Varsselder kwam sterk 
uit de startblokken en 
was de eerste helft de 
bovenliggende ploeg en 
kwam verdiend op een 0
-1 voorsprong door een 
kopgoal van Chiel le 
Comte. Terborg dat 
eigenlijk nog niet 
gevaarlijk was geweest 
kwam vlak voor rust op 
gelijke hoogte. Een cornerbal kon vrij ingekopt 
worden. Bij een 1-1 stand gingen de ploegen de 
rust is. Nu de rust golfde het spel op en neer maar 
slordig spel zorgde ervoor dat beide ploegen veel 
balverlies leiden. Ook gwvv kon het Terborg niet 
echt moeilijk meer maken. Jammer, met het spel 
van de eerste helft had er meer ingezeten. GWVV 
opent de competitie dus met een gelijk spel. 
 

G.W.V.V.  1  

De competitie is weer begonnen 

langs de lijn 

Omdat er tegen Bredevoort nog niet op het nieuwe 
veld gespeeld mocht worden werd er op het train-
ingsveld gespeeld. Voor het publiek geen straf, 
lekker weer en goed vertoeven op het nieuwe ter-
ras… Varsselder begon feller aan de wedstrijd 
tegen Bredevoort, kwam een aantal keren 
gevaarlijk voor het doel van Bredevoort maar 
moest tot vlak voor rust wachten op de open-
ingtreffer. (Niels Schweckhorst 1-0) Ook na de rust 
was de ploeg uit Varsselder sterker. Bredevoort 
kon geen vuist maken en moest in de 70e minuut 
de 2e treffer in-
casseren. Wederom 
een kopgoal van Chiel 
le Comte. De ver-
lossende goal voor 
Varsselder, dat nu vrij 
kon voetballen. Vlak 
voor tijd kwam ook 
nog de verdiende 3-0, 
uit een mooi 
uitgespeelde aanval 
komt Dirk Jansen vrij 
voor de keeper en 
rond het koelbloedig 
af. Een heerlijke 
zondag, 3 verdiende 
punten voor eigen 
publiek. 

1e elftal speler  
Dominiek Seinhorst  

in actie. 

iseerd. Nu zijn we bezig met vervangen en ver-nieuwen van de reclameborden. Speciaal woord van dank 
aan Paul Schut voor de hulp zaterdags bij 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 no-
vember 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,           S. van de Pavert-Hebinck, 
Voorzitter          secretaris  

(Vervolg notulen ALV 2011) 
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Na deze wedstrijd 
werd er met een 
goed gevoel af-
gereisd naar Vos-
seveld. Vosseveld 
altijd een lastige 
ploeg, met redelijk 
goed voetbal. De 
eerste helft lijkt er 
geen vuiltje aan de 
lucht, Varsselder 
start erg sterk 
waarbij Vosseveld 
eigenlijk weinig in 
het spel voorkomt. 
Ook komt GWVV 
verdient op voor-
sprong door Domi-
niek Seinhorst. Het 
was eigenlijk wachten op de volgende treffer voor 
Varsselder maar deze viel niet… Tot vlak voor rust 
was GWVV veel beter dan “de Vossen” die nog 
niet gevaarlijk waren geweest maar uit het niets 
scoorde Vosseveld 2 x binnen enkele minuten. Met 
een 2-1 achterstand werd er thee gedronken met 
de gedachten als er zo gevoetbald wordt als in de 
1e helft dan gaat dit helemaal goedkomen. 
Maar het ging niet goedkomen…. De 2e helft kon 
de ploeg uit Varsselder zich niet herstellen, en kon 
het goede spel van de 1

e
 helft niet voortzetten. 

Varsselder wilde aanvallen maar werd weggecoun-
terd door vosseveld. Bijna elke aanval was een 
goal… uitslag 6-1 voor Vosseveld. 
Deze kwam even hard aan…  
 
Er zal weer hard getraind moeten worden, koppies 
bij elkaar en gaan voor elkaar. Wetende dat we erg 
goed kunnen voetballen, dit alleen tot het eind-
signaal moeten doen… Dan komt het helemaal 
goed. 
Zondag 30 september dus de eerste competi-
tiewedstrijd van GWVV 1 op kunstgras tegen Mari-
enveld. Een wedstrijd waar Varsselder absoluut 3 
punten uit moet halen. 
 

PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Douwe 

Flipse  
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1–  

Bredevoort 1 
 

 
Hoe heet je: Douwe 
Leeftijd: 10 jaar 
In welk team speel je bij 
GWVV: D1 
En op welke plek: Op 
verschillende plekken 
Waar ben je goed in: van 
alles 
Was je zenuwachtig voor de wedstrijd? Niet echt 
Wie vond je de beste voetballer: Ze waren alle-
maal erg goed. 
Was je tevreden over de uitslag: Ja 
Wat vond je het leukste van de middag: Eigenlijk 
alles wel. 

GWVV 1 Langs de lijn… 
Dennis Lohschelder 

(vervolg GWVV langs de lijn) 
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M et trots kan ik melden dat bij het 
schrijven van dit stukje de realisatie van 
het kunstgrasveld een feit is! De eerste 
oefenwedstrijd is gespeeld tegen Gendringen 
met ondanks het slechte weer veel 
toeschouwers uit zowel Varsselder als Gen-
dringen. Fijn is het om te horen dat er veel 
positieve geluiden zijn over wat we gereal-
iseerd hebben. 
Graag wil ik een korte terugblik geven op het 
proces dat begin maart dit jaar is ingezet om 
alsnog een ultieme poging te ondernemen om 
een kunstgrasveld te realiseren. Dit mede als 
sluitstuk van het proces om in Varsselder-
Veldhunten een multifunctioneel complex te 
ontwikkelen waar alle verenigingen en in-
woners optimaal en tot in lengte van jaren ge-
bruik van kunnen maken. 
Nadat eind vorig jaar al de eerste gesprekken 
waren gevoerd met de gemeente werd mede 
op verzoek van VDVV/GWVV en stichting 
Dorpshuis een commissie gevormd om de 
haalbaarheid van een kunstgrasveld te 
onderzoeken en werd besloten om eind febru-
ari flink gas te geven. Dit werd mede 
ingegeven omdat we ons realiseerden dat als 
we nog langer zouden wachten de subsidie 
pot bij de gemeente wel eens leeg kon zijn 
gezien de bezuinigingen die ook hier flink 
doorgevoerd moesten worden.   
Gelukkig konden enkele mensen aanhaken 
die door omstandigheden wat meer tijd had-
den en zijn we voortvarend te werk gegaan 
om zsm de subsidieaanvraag in te dienen. Te-
gelijkertijd werd een traject ingezet om aanbie-
ders van kunstgras te selecteren en te laten 
offreren. Uiteindelijk hebben 7 partijen mee-
gedaan in het proces om de opdracht in de 
wacht te slepen. Veel energie is gestoken in 
dit selectieproces en niets werd aan het toeval 
overgelaten, zelfs een heuse testmiddag  werd 
samen met afgevaardigden van GWVV en 
overige vrijwilligers georganiseerd.  
Veel verenigingen met een kunstgrasveld 
werden bezocht om ervaringen uit te wisselen 
en te horen wat we vooral niet en wat zeker 
wel moesten doen. Op het laatste nippertje 
werd ook Oranjewoud nog toegevoegd aan de 
partijen die graag offerte wilden uitbrengen. 
Speciaal hiervoor werd nog een veld in 
Deventer (Schalkhaar) bezocht om een zo ob-
jectief mogelijk beeld te krijgen van alle opties. 
Uiteindelijk kwam Oranjewoud als winnaar uit 
de bus omdat zij o.b.v. een zeer scherpe 
aanbieding die ze hadden gedaan maar zeker 
ook omdat ze laten zien hebben een zeer de-
gelijke aannemer te zijn die op een profes-
sionele manier ons wist te overtuigen dat we 
met een goede partij aan tafel zaten.  
Na een spannend proces bij de Gemeente 
t.a.v. de subsidietoekenning (die natuurlijk we-
er langer op zich liet wachten dan wij gehoopt 

hadden) kwam op 21 
juni j.l. dan het ver-
lossende woord en 
stonden alle seinen 
op groen. Iets later dan onze oorspronkelijke 
planning kon begin juli gestart worden met de 
aanleg. Het hele proces is keurig door enkele 
fotografen in beeld gebracht en na te kijken op 
de dorpssite onder het kopje stichting de Bui-
tenham. Enkele tegenslagen zijn er geweest 
zoals een paar weekenden van heel veel wa-
ter maar uiteindelijk werd de planning nagen-
oeg gehaald en was het afgelopen vrijdag 
14/9/12 zover dat het veld door Oranjewoud 
opgeleverd kon worden. 
Veel, heel veel vrijwilligers uit alle geledingen 
van het verenigingsleven of zomaar uit 
Varsselder-Veldhunten hebben hun steentje 
bijgedragen om de aanleg te kunnen realis-
eren. Denk daarbij aan het opruimen van het 
veld, straatwerk, grondwerk, snoeien, beka-
belen, nog een keer bestraten etc. Het is voor 
mij onmogelijk iedereen persoonlijk bij naam 
te bedanken maar wil mijn oprechte trots en 
dankbaarheid uitspreken voor jullie tomeloze 
inzet. Ook bij dit project bleek wederom hoe 
een hechte gemeenschap tot veel in staat is. 
Rest nog een klein project en dat is de op-
knapbeurt van de tribune, ook daar hopen we 
nog 1 keer een beroep op onze vrijwilligers te 
kunnen doen zodat dan het plaatje helemaal 
compleet is. 
Uiteraard willen we het in gebruik nemen van 
het veld niet helemaal ongemerkt voorbij laten 
gaan daarom zal er een nog een programma 
komen met een officiële openingswedstrijd. 
De datum staat vast en is op zaterdag 20 ok-
tober a.s. om 17.00 uur. Alle details en wie 
er spelen kan ik helaas nog niet melden maar 
zodra dit bekend is zullen we dit via de 
dorpssite en andere media zeker nog melden. 
Er zijn natuurlijk wel enige spelregels nodig 
voor het gebruik van ons multifunctionele kun-
stgrasveld. Het veld is eigendom en in beheer 
van de stichting ‘De Buitenham’ die hiervoor 
speciaal is opgericht. Zij neemt een 
onafhankelijke positie in, in het rijke vereni-
gingsleven van Varsselder-Veldhunten. Het 
stichtingsbestuur is dan ook verantwoordelijk 
voor alle zaken die het kunstgrasveld, verlicht-
ing, omheining en de tribune aangaan. Ik wil 
benadrukken dat het  kunstgrasveld geen 
openbare accommodatie is en dat het gebruik 
van het kunstgrasveld alleen is toegestaan 
indien hiervoor door het bestuur van de sticht-
ing toestemming is verleend. De exacte voor-
waarden waaronder dit plaatsvindt zullen zeer 
binnenkort worden gepubliceerd op de 
dorpssite. 
Tot slot wil ik benadrukken dat in het hele pro-
ces van realisatie er wellicht zaken zijn die be-
ter hadden gekund of dingen zijn blijven liggen 
die wij over het hoofd hebben gezien. Ik nodig 
iedereen uit die om welke reden dan ook vra-

St i ch t i ng  ‘De  Bu i t enham’  
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Ook dit seizoen wordt er wederom een ballen 
sponsoring gehouden. Voor de volgende thuis-
wedstrijden van GWVV 1 werden de ballen 
gesponsord door: 
 
16-9-2012 wedstrijd tegen Bredevoort 1  

Sponsor Duobouw 
 
Ook in 2012-2013 gaan we verder met de bal-
sponsoring wilt u een bal sponsoren neem dan 
contact op met onze sponsorcommissie: 

 
Arno Geurts, Chiel le Comte of Nico Immink 

BALLEN 

SPONSORS 

SEIZOEN ‘12-’13 

 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

30 september GWVV 1 - Marienveld aanvang 14:30 uur 
7 oktober Ajax B. 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
14 oktober GWVV 1 - Ulftse B. 1 aanvang 14:30 uur 
28 oktober KSH 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
4 november VVG’25 1 - GWVV 1 aanvang 14:30 uur 
 

gen en/of opmerkingen heeft dit uit te spreken 
en te melden aan ons als bestuur alleen dan 
kunnen we gezamenlijk en door in gesprek te 
gaan met elkaar deze zaken oplossen.  
Wij zijn namens het bestuur van onze stichting 
geweldig trots op het eindresultaat en de ge-
meenschap Varsselder-Veldhunten heeft 
wederom laten zien tot grote prestaties in staat 
te zijn. We hopen dat we met zijn allen nog 
heel lang heel veel plezier zullen beleven aan 
dit prachtige multifunctionele kunstgrasveld. 
 
René Hakvoort,  
voorzitter Stichting ‘De Buitenham’ 
 
Bestuur van Stichting ‘ de Buitenham’  bestaat 
uit de volgende personen: 
 
Paul Schut- secretaris 
Jules van de Pavert - penningmeester 
René Hakvoort - voorzitter 
Erik Ketelaar - bestuurslid 
Henry Wezenberg - bestuurslid 
Jeroen Mulder - bestuurslid 
 
Ps. Rechtsbovenaan kunnen jullie het nieuwe 
logo zien die wij als stichting gaan voeren op 
al onze uitingen met dank aan:  
    Arterr@ graphic design. 

(Vervolg Stichting De Buitenham) 

Rabobank steunt G.W.V.V. 
n.a.v. het coöperatief jaar heeft Roos Geurts 
van Rabobank Graafschap Zuid aan sponsor-
commissievoorzitter Arno Geurts een cheque 
van € 500, - overhandigd. 
Arno was hiermee blij verrast.  
Met elkaar ……de schouder eronder dat is het 
idee van onze coöperatie. GWVV zal de cheque 
voor een goede bestemming gaan verzilveren. 
Arno sprak zijn dank hier dan ook voor uit. 
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N atuurlijk zul je je afvragen waar dit betrek-
king op heeft. Nou, in het kort kan en wil ik hier 
wel wat over zeggen c.q. schrijven.  

Sinds enkele weken is er veel bedrijvigheid op het 
hoofdveld. Het is een komen en gaan van 
vrachtauto’s met zand, en voor de kenners een 
afwerklaag met lava steentjes. Lichtmasten en om-
heining mogen ook niet ontbreken.           

Rondom dit veld zijn er veel mensen die g.w.v.v 
een warm hard toedragen, actief aan het mee 
helpen. Wat me opvalt is dat het vooral de oudere 
generatie is die hier loopt te zweten en te ploeter-
en, om alles op tijd voor elkaar te krijgen. Miss-
chien is het voor die generatie een verwerking-
sproces van het echte gras naar een kun-
stgrasveld.                                                                                                             
Het verbaasd me eigenlijk ook niet dat ik de jon-
gere generatie mis, die het unaniem wel met 
elkaar eens waren dat het tijd werd voor kun-
stgras. Zeker als je bedenkt dat we in de vijfde 
klasse voetballen en dus graag willen doorstromen 
naar de vierde klas… toch? 

Nu is het zo dat je op je vrije zaterdagmorgen niet 
staat te popelen om je handen vies te maken aan 
een stel oude klinkers, en zeker niet al om 08.00 
uur. Het valt ook niet mee om je mobiele telefoon 
even een paar uurtjes alleen te laten of je sms’je 
niet direct kunt beantwoorden. Maar laten we ons 
wel bedenken dat wanneer je iets voor elkaar wilt 
krijgen, je hier samen aan moet werken.                                                                        
Niet iedereen zal zo denken en heeft dan ook best 
wel verplichtingen elders, zeker in deze hectische 
tijd. Om mezelf alvast een beetje in te dekken voor 
evt. kritiek, kan ik vermelden dat mijn knie na jaren 
van voetballen toe is aan vervanging. Dit is niet 
binnen een week geregeld omdat mijn zorgverze-
keraar een offerte heeft aangevraagd in China en 
in Cuba, omdat deze prijstechnisch goedkoper 
schijnen te zijn.  Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit 
naar Cuba omdat ze met de Olympische spelen 
hebben laten zien dat ze kwaliteit in huis hebben.   
Nu weet ik nog wel dat we na het voetballen op 
echt gras druk waren met het verwijderen van de 
graspollen uit de bilnaad, voordat we naar de 
kantine konden. De shirts waren alleen nog te her-
kennen aan de rugnummers, en de broeken aan 
de maat.                                                                                                                                  
Soms waren we zo onherkenbaar dat we een te-
genstander pas herkenden als hij zich had 
gedoucht.  Toch had  dit wel iets want je voelde je 
uitgelaten en voldaan, na een wedstrijd ploeteren 
over het doorweekte gras.                                              
Ook was het best wel spannend als de weersvoor-
spelling roet in het eten kon gooien omdat het 
werd afgelast.                                                                                    
Hoe gemakkelijk was het soms niet wanneer er 
veel blessures waren om even een natte plek uit te 
zoeken, en dan de consul te overtuigen dat hier-op 
echt niet gespeeld kon worden. Vaak werd er voor-
af al gehoopt op een regenachtig weekend als er 
een feest of een weekendje weg was gepland. Één 

ding is zeker. Er zullen geen gras-maaiers meer 
rondtoeren en tractoren met harken en walsen. 
Het gratis meegenieten van de watersproeiers is 
verleden tijd voor de buurtkinderen. Ook de mol-
shopen verdwijnen en zullen de vogels het veld 
met rust laten.                                                               
Zelfs mijn hond kan het shaken om nog even met 
zijn poten te krabben na een beste opper.                                                                                                                            
De shirts zullen minder vies zijn en de douche 
wordt misschien vervangen door een bladblazer, 
die de kunststof korrels uit de naad moet blazen. 
Maar bedenk wel dat er altijd gevoetbald kan 
worden, en overmacht door extremen dus niet 
meer aan de orde zullen zijn.                                                                                                                            
Ja, het zal anders worden maar ook dat zal goed 
komen met een knipoog. 
 
Gr Jos Mulder                                                          

Het gras ligt 

er goed bij 

N a een goede en welverdiende 
zomervakantie zijn we al weer begonnen aan 
een nieuw seizoen.  

Een bijzonder seizoen. Het wordt het seizoen van 
het 50 jarig bestaan van de voetbalclub en we 
starten op een geheel vernieuwde accommodatie. 
Na vele vrijwillige uurtjes zwoegen ziet het er fan-
tastisch uit. We waren al gewend om na de wed-
strijd in het Dorpshuus bij te komen van de in-
spanningen van de training of wedstrijd. Om de 
weggeëbde krachten weer snel aan te zuiveren 
zou het prettig zijn om een heerlijk gekoeld yo-
ghurtje te nuttigen en vervolgens een half pakje 
sigaretten weg te dampen en de smaak weg te 
spoelen met een flinke slok bier. 

De laatste ruimtes die nog moesten worden 
aangepakt waren de kleedlokalen. Tijdens de ver-
bouwing was het een kwestie van aanpassen. 
Een paar keer moesten we ons zelfs omkleden 
zonder dat er banken in stonden. Je zou er van uit 
moeten kunnen gaan dat voor het oudst spelende 
lid een stoel klaar stond, je laat zo iemand toch 
niet op de grond zitten. (in bus en trein staan ze 
ook al voor je op) Maar niets stond klaar, dus 
heeft hij zelf maar een stoel geregeld en dat werd 
hem niet in dank afgenomen. Inmiddels is het 
(bijna) klaar (nog één lat in de bank). Compliment 
aan allen die er aan mee hebben geholpen, in het 
bijzonder Wies. Hij heeft er voor gezorgd dat we 
na zware inspanning met heerlijk warm water kun-
nen douchen. Het zou goed zijn als mensen, die 
er geen verstand van hebben (ik zal geen namen 
noemen), met de vingers van de knoppen af-
blijven. Dan zijn we tenminste zeker van warm 
water. 
Maar we hebben ook nog gevoetbald. We be-
gonnen met het veteranentoernooi in Etten. Het 
weer was pet en het aantal deelnemers viel tegen, 
maar het spel van het vijfde was één van de 
lichtpuntjes van die zondag. En natuurlijk de ver-
loting. Hans Bruins ging met een flinke lading ge-
reedschap naar huis. Hij overweegt nu om de 
Rabo-bank in te ruilen voor een eigen klusbedrijf. 
De volgende weken waren voor de beker. Terborg 
3 en Etten 4 waren onze tegenstanders. Twee 
ploegen die een klasse hoger voetballen. Tegen 
Terborg begonnen we zeer sterk. Halverwege de 
tweede helft stonden we zelfs met 3 – 1 voor. We 

Het vijfde 
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(vervolg Jan Riekentoernooi) 

bleven de aanval opzoeken en gaven daardoor 
achter twee doelpunten weg. Jammer, maar 3 – 3 
was zeker niet slecht. Tegen Etten konden we één 
helft goed meekomen, maar de tweede helft 
moesten we in Etten onze meerdere erkennen. 1 – 
5 verlies, dat zijn duide-lijke cijfers.  
Onze competitie begon met een uitwedstrijd tegen 
Stokkum 4. Het is een geluk om in het begin van 
de competitie tegen Stokkum te voetballen, dan is 
het veld nog redelijk te bespelen. Het was een 
goede wedstrijd met een klein dipje aan het einde 
van de eerste helft. Na rust werd de strijd weer 
serieus opgepakt en konden we met een 4 – 1 
overwinning terug naar Varsselder. 
Bij het vijfde wordt serieus voetballen afgewisseld 
met feestjes. Dit keer was Andres aan de beurt. 
We hadden er al maanden naar uitgekeken en 20 
september was het dan zover: Andres werd Abra-
ham. Grijs was hij al en hopelijk nu ook wijs. De 
avond voor deze memorabele dag werd een pop in 
elkaar geknutseld. Natuurlijk met het clubtenue 
aan. Voor het bord waren leuke spreuken bedacht. 
 
No es ciertamente que una tonterías 
Andres ahora están también una vieja polla 
 
vond ik persoonlijk een hele leuke spreuk, maar 
deze heeft het bord helaas niet gehaald. Twaalf 
uur ’s nachts, het moment suprême, werd door de 
zonen van Andres (en dus niet door het vijfde) op-
geluisterd met een daverende vuurwerkshow. We 
konden het niet te laat maken, want donderdag-
avond moet er getraind worden en op vrijdagavond 
stond een daverende party op het programma. 
Donderdagavond, na de training ontstond er 
paniek bij Andres. Het feest zou om 20.00 uur be-
ginnen en Andres had bij iedereen 20.30 uur op de 
uitnodiging gezet. Andres had geen tijd meer om 
zijn biertje op te drinken en snelde naar huis om 
nog wat te regelen. Uiteindelijk kwam alles toch 
nog goed en konden we vrijdagavond naar het 
Hemeltje voor het langverwachte feestje. Als 
cadeau voor Andres hadden we een originele Nöl 
– zak gemaakt. Andres was sprakeloos (was hij 
dat in het veld ook maar eens). Er werd heerlijk 
cerveza gedronken, gezellig geflauwekuld, gedanst 
op muziek uit de seventies and eighties, geklep-
perd met de castagnetten, gesmikkeld van schalen 
tapas, oude liefdes kwamen elkaar weer tegen en 
het bleef gezellig tot in de kleine uurtjes (behalve 
voor degene die eerder af moesten haken). Andres 
bedankt voor het mooie feestje. Over vier 
maanden wordt er weer één van het vijfde oud en 
wijs, dus nog ruim de tijd om na te denken hoe we 
hem eens flink te grazen kunnen nemen. 
Na een training op kunstgras stond de eerste of-
ficiële competitiewedstrijd op kunstgras op het pro-
gramma. Halle – 4 had de eer om als tegenstander 
te fungeren. We waren bevreesd want Halle had in 
de eerste competitiewedstrijd een duidelijk visite-
kaartje afgegeven door met 10 – 5 van Westen-
dorp te winnen. We begonnen zeer geconcen-
treerd en al na een paar minuten zette Walter een 
corner zo scherp en met zoveel effect voor dat hij 
voor de verdediging van Halle niet viel te ver-
werken. Net als een trekstoot bij biljarten ging de 
bal via het been van een verdediger van Halle in 
de touwen. Door deze sterke actie van Walter brak 
er wat bij Halle en konden we de rest van de 
wedstrijd rustig uitvoetballen en hebben we uitein-
delijk met 10 – 0 gewonnen. In de rust was er nog 
een bijzondere gebeurtenis. Andres had de halve 
zool van zijn schoenen losliggen, het leken wel 
castagnetten. Ik denk dat het feestje een beetje 
duur is uitgevallen, want hij had geen geld voor 

nieuwe schoenen. De 
zolen moesten met 
duct-tape worden vast-
geplakt om de tweede 
helft te kunnen voet-
ballen. 
De start van het 
seizoen was 
enerverend, dat 
beloofd nog wat voor 
de rest van het 
seizoen. De komende Boogballen houden 
verschillende redacteuren (ook enkele héél bijzon-
dere) u hiervan op de hoogte. 
 
Groet Tonny 
 
(N.B. Voor wie de kennis van de Spaanse taal wat 
is weggezakt. De vertaling van de spreuk voor An-
dres is: 
Het is zeker geen flauwekul 
Andres is nu ook een oude lul. 

Theo Heutinck 

krijgt trofeeën overhandigd 

Op vrijdag 31 augus-
tus heeft de Boogbal-
redactie de Boog-
baltopscoorders-
trofee uitgereikt aan 
de topscoorder onder 
de senioren in het 
seizoen 2011-2012. 
Aangezien Theo en 
Lucia ten tijde van het 
Jan Riekentoernooi 
waar normaliter deze 
trofee wordt uitgereikt 
in verre oorden 
verbleven werd dit in 
het bijzijn van de 
leiding van GWVV 5 in 
huiselijke sferen gedaan en werd er gezellig 
nageborreld op dit mooie succes. Theo scoorde er 
16 in getal, geen hoog aantal, echter genoeg om 
met de bokaal te gaan lopen. Theo Proficiat! 
 
De 1e doelpunten zijn inmiddels al gescoord wie 
zal hem in het seizoen 2012-2013 gaan winnen?? 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
Roel, zou je je willen voorstellen aan de lezers 
die je nog niet zo goed kennen, waar woon je, 
wat doe je, kortom alles wat je kwijt wilt over 
jezelf? 
 
Ja tuurlijk, ik ben Roel Jansen, woon in Varsselder 
en ben 20 jaar oud. Ik ben derdejaars student 
Communicatie aan de HAN in Arnhem en momen-
teel loop ik hiervoor stage op kantoor bij het Graaf-
schap College in Doetinchem.  Ik voetbal al sinds 
mijn 4e  met veel plezier bij GWVV, momenteel in 
het tweede elftal. 
 
Je bent nu 1 seizoen bij de redactie, wat doe je 
precies en heb je je draai hier al in kunnen 
vinden? 
 
Ik verzorg voor de boogbal de standen en top-
scoorders. Ook probeer ik meestal een stukje te 
schrijven voor GWVV2. Vorig jaar ben ik door Nico 
Immink benaderd om bij de redactie van de boog-
bal te komen. Dit leek mij natuurlijk hartstikke leuk. 
Zodoende ben ik eigenlijk erin gerold en zorg ik 
ook ervoor dat de gemiddelde leeftijd van de re-
dactie ietsjes omlaag ging. 
 
Nu je het er toch zo over hebt, het kader van 
GWVV zijn over het algemeen op middelbare 
leeftijd. Om de jongeren erbij te betrekken zou 
het best goed/leuk zijn om ook jongere voet-
ballers bij dit organisatorische werkzaamheden 
als vrijwilliger te vragen. Bij de Boogbal bv 
kunnen we best meer van jou leeftijdgenoten 
gebruiken. Het laatste wat we willen is wel een 
‘ouwe wijvenblad’ te worden gevonden. Kun je 
bv de jongens die bij je in het elftal spelen hier 
niet warm voor maken? 
 
Het is zeker belangrijk dat jongeren ook betrokken 
zijn bij organisatorische werkzaamheden. Maar 
vaak is het gebrek aan tijd en interesse wat de 
drempel wat hoger legt. Je kunt natuurlijk niemand 
verplichten, maar het zou natuurlijk voor de club 
hartstikke goed zijn als er meer jongens actief zijn 
op dit gebied.  
 
Heb je nog wilde ideeën of suggesties voor in 
de toekomst voor De Boogbal? 
 
Er zijn natuurlijk veel mogelijkheden voor de Boog-
bal in de toekomst. Dit wordt vanzelfsprekend 
eerst binnenskamers besproken tijdens de re-
dactievergaderingen. Ik zou graag al wat ideeën 
prijs geven, maar anders krijg ik problemen met 
Nico i.v.m. geheimhoudingsplicht ;) 
 
We hebben in de vorige Boogbalredactieverga-
dering gesproken om social media in de strijd 
te gooien voor wat betreft de interactie met de 

leden. Welke voordelen/nadelen zie jij bij het 
gebruik van social media? 
 
Met social media kun je inderdaad een slag slaan 
op het gebied van interactie met onze leden. Je 
kunt o.a. snel je leden bereiken, de clubbinding 
vergroten en je club promoten. Er zijn talloze mo-
gelijkheden en voordelen om hiermee actief te 
worden. Dit zullen we de komende tijd gaan doen 
voor GWVV. Het is natuurlijk niet alleen maar pos-
itief, er zitten ook nadelen aan social media. Kijk 
alleen eens naar Project X Haren vorige week. 
Een perfect voorbeeld van hoe het juist niet moet 
op het gebied van social media. 
 
Ja, voor je het weet heb je 5000 man op de Bui-
tenham staan (of hebben we nu soms al teveel 
gezegd). Ben je niet bang dat je hierdoor een 
deel van je leden niet bereikt voor de digibeten 
onder onze leden? 
 
Ja, maar je kunt natuurlijk moeilijk iedereen 
bereiken. De Boogbal zelf wordt ook goed gelezen 
en hiermee bereik je dus ook de ‘digibeten’. Maar 
deze groep is tegenwoordig niet zo groot meer. Je 
ziet toch steeds meer dat de wat oudere generatie 
ook actief is met een smartphone e.d. Loop op 
donderdagavond de kantine binnen en je ziet niet 
alleen de jongeren bezig zijn met hun mobieltje. 
 
Nu je het er toch over hebt, je hoort nog 
weleens de wat ‘oudere’ leden mopperen over 
de jongens van de selectie: “A’j ze het 
dorpshuus noa de wedstrijd in ziet kommen 
zitten ze alleen mor op dat ding te kieken en te 
prutsen, een normaal gesprek goan ze niet 
meer met elkaar an” Kun jij aan deze mensen 
deze fabel uit de wereld helpen of is het mis-
schien wel ook zo? 
 
Om eerlijk te zijn ben ik hier zelf ook weleens 
schuldig aan. Maar over het algemeen wordt er na 
een wedstrijd of training nog genoeg geauweho-
erd en gepraat zonder ‘dat ding’ hoor.  
 
  
Je speelt in GWVV 2 kun je ons een korte 
profielbeschrijving geven van dit elftal? 
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(vervolg Opvallend...) 

We spelen in de 5e klasse reserve. Vorig jaar zijn 
we in de top van de competitie geëindigd. Het doel 
voor dit seizoen is om weer voor de bovenste 
plaatsen mee te spelen. GWVV2 is over het alge-
meen een jonge, gretige groep, met Tom en Wer-
ner als ‘oudjes’. Het is een hartstikke mooie groep 
zo, die nog jaren mee kan. 
 
Vaak dient het 2e elftal als hofleverancier voor 
het 1e elftal. En zo te zien zitten er bij GWVV 2 
best een aantal aardige voetballers. Is het bij 
jullie ook vanzelfsprekend dat een ‘promotie’ 
naar GWVV 1 op den duur mogelijk is,  hoe kijk 
jij hier bijvoorbeeld tegenaan? 
 
Een aantal aardige voetballers? Toppers toch….?  
Nee, maar zelf heb ik die ambitie niet.    
 
Een paar stellingen; 
Facebook of Twitter: 
Hmm meteen een moeilijke… toch maar Facebook 
dan. 
Laptop of Tablet:  Laptop 
GWVV 1 of GWVV 2: GWVV2 
Kunstgras of natuurgras Kunstgras 
Stappen en/of Voetballen 
Maar goed dat de ‘en’ er tussen staat, want mee-
stal is dit wel het geval! 
Kermis of Carnaval 
Eindelijk een makkelijke: Kermis! 
Fanfare of Waarow: Fanfare 
Topscorer of Promotie 
Dan toch maar promotie. De laatste keer dat ik 
gescoord heb zal wel ergens in de B1 zijn 
geweest. Laat mij maar lekker op het middenveld 
of achterin voetballen. 
  
Je hebt de overgang van kantine naar 
dorpshuus meegemaakt. Over de breedte hoor 
je positieve geluiden hierover. Als jij de 
verschillen van toen en nu op papier moet zet-
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ten wat zou er dan 
inéén zin op papier 
komen te staan? 
 
Pfoe, één zin maar? 
Nu hoef ik 
maandagavond niet 
meer de grote weg 
over naar ‘de Tent’ 
voor repetitie van de 
Fanfare ;). Nee maar 
zonder gekheid: Nu 
heb je alles gewoon 
op één gemeen-
schappelijke plek; alle verenigingen, de kermis, 
carnaval etc. Dat is toch hartstikke mooi voor een 
klein dorpje als Varsselder.  
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan voor je wezen? 
Dat ik nog lang plezier in het voetbal mag houden, 
op zondagochtend een lekkere pot kan voetballen 
en hopelijk geen blessures krijg. Ohja, fatsoenlijk 
kunnen koppen zou wel mooi zijn, is wel handig 
met mijn lengte! Dus als je daarvoor kunt 
zorgen?... 
 
Als je nog terug wilt komen op één van 
bovenstaande vragen dan geven we je hier nu 
de gelegenheid voor of misschien wil je nog 
wel heel wat anders kwijt. 
 
Heb niet echt iets waarop ik terug wil komen. 
Verder hoop dat we sportief een mooi seizoen 
tegemoet gaan! 
 
Roel, bedankt voor je medewerking aan deze 
rubriek veel succes met het redactiewerk en 
natuurlijk met GWVV 2. 
 
De redactie  

O ok voor GWVV 2 is het seizoen weer be-
gonnen.  
De eerste paar weken trainen en de eerste twee 
wedstrijden zitten er al weer op. Tim en Tom 
blesseren elkaar elke training weer, elke week 
wachten we met smart op Rick z’n zondagochtend
-kapsel en naar uitwedstrijden klinken de 
schlagers van Optimaal FM door de autospeakers.  
In die opzichten zou je zeggen dat er niks ve-
randerd is, maar toch is er weer genoeg te melden 
over het 2e.  
 
Ook wij zullen onze thuiswedstrijden op het mooie 
kunstgras spelen. Voor de seizoenkaarthouders, 
let op: Je wekker dient een half uurtje eerder gezet 
te worden, want we spelen ‘thuis’ om half 10 in 
plaats van 10 uur.  
Wat betreft spelersmutaties hebben we een rus-
tige transferperiode gehad: Thijs Maalderink is 
onze nieuwe keeper en van het 1e hebben we voor 
de zondag de komende tijd Jurjan Wezenberg tot 
onze beschikking. Zodoende hebben we weer een 
mooie en complete spelersgroep die voor de 

bovenste plaatsen van de competitie kan spelen.  
 
Met ingang van dit seizoen 
verzorgt  Sven Maatman de 
krachttrainingen voor ons op 
de donderdagavond. Spieren 
waarvan de meeste spelers 
het bestaan nog nooit van 
hebben geweten, worden nu 
op vrijdagochtend gevoeld. 
Maar op de lange termijn kan 
dit ons veel voordeel 
opleveren. Dus als jullie over 
enkele weken(of iets langer) 
denken… ‘Wie zijn die nieu-
we, brede spelers van het 
2e?’ Het zijn gewoon nog 
dezelfde voetballers, maar 
met meer spiermassa! 
 
Roel 

GWVV 2 klaar voor 

het nieuwe seizoen 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 
maand september 

September: 

2 Henk  Masselink 

3 Jos  Ketelaar 

3 Roell  Jansen 

4 Erik  Frazer 

6 Ino  Zweers 

6 Theo  Heutinck 

6 Theo  Boerboom 

7 Patrick  Visser 

8 Sebas  Kissing 

8 Tjebbe  Huls 

9 Merijn  Arragon 

10 Kai  Messing 

11 Stijn  Marcus 

13 Bennie  Ditters 

20 Andres  Moreno Ruiz 

21 Kay-Gee  Fredriks 

23 Emiel  Kolks 

25 Karin  Boland-van Aalst 

23 Maik  Bergevoet 

25 Leo  Slutter 

25 Gerard   Evers 

25 Jules  van de Pavert 

26 Jan  Frazer 

26 Nick  Pruyn 

27 Bennie  Bruins 

29 Erwin  Zimmerman 

30 Milan  Frazer 

30 Victor  van Remmen 

“Huiselijke sfeer  

en dan net  

iets meer!” 
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GWVV  

superelf 

2012/2013  

I n dit seizoen wederom een G.W.V.V. super-elf 
competitie, ook dit jaar hebben wij ‘’Grandcafé 
De Bank in Doetinchem’’ bereid gevonden om 
als hoofdsponsor voor onze super-elf competi-
tie op te treden. De onderhandelingen met deze 
sponsor verliepen zeer voorspoedig, zodat het 
contract weer voor 1 seizoen is verlengd. De 
wedstrijdleiding van de super-elf is zeer blij met 
deze financiële injectie. Nu kunnen we weer bij 
elke uitgave van de Boogbal een leuke prijs 
weggeven. Het is de bedoeling dat niet diegene 
die bovenaan staat elke keer de prijs in ontvangst 
kan nemen, het is natuurlijk leuker dat iedereen 
evenveel kans maakt op de hoofdprijs. De 
wedstrijdleiding beslist elke maand in welke cate-
gorie de prijs wordt weggegeven bv. - de hoogste 
vrouwelijke deelneemster, het bestuurslid dat het 
hoogst geklasseerd staat of het jeugdlid dat het 
laagst geklasseerd staat enz. Wedstrijdformulieren 
zijn te verkrijgen in de kantine, maar in de Boogbal 
zit natuurlijk ook een formulier.  Deze formulieren 
kunnen ingevuld in de Boogbal- copiebus gede-
poneerd worden. De uitslagen van G.W.V.V. super
-elf worden elke keer gepubliceerd in de Boogbal 
en op de site, www.gwvv.nl. Bij het bepalen van de 
eindwinnaar telt de deelnemer die het hoogst aan-
tal punten heeft behaald. 
 
 De Spelregels: 
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 5e elftal) 
mogen 2 voetballers geselecteerd worden. 
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 5e 
elftal, maar let op: echter de keeper mag niet in 
één elftal spelen van één der gekozen verdedig-
ers.  
- totaal zijn er dus 10 spelers en 1 keeper. 
- er is door de wedstrijdleiding een lijst 
samengesteld met keepers, verdedigers,  midden-
velders en aanvallers uit verschillende teams. De 
wedstrijdleiding bepaald wie in   welke categorie 
thuis hoort. 
 - de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te 
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te 
verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te 
hebben. (3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 
aanvallers). 
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam 
bedenken. 
- iedereen kan zich als deelnemer in laten 
schrijven en deelname is gratis. 
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is 
voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf 
wedstrijdleiding. 
- de wedstrijdleiding is in handen van de Boog-
balredactie. 
 

 Verdeling van de punten;  
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt 
scoort levert dat 3 punten op. 
- als een speler uit de middenlinie scoort levert dat 
4 punten op. 
- als een speler uit de achterhoede scoort levert 
dat 5 punten op. 
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 
punten op. 
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3 
punten op. 
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten 
tegen krijgt levert dat 3 strafpunten op. 
- als een verdediger in een team speelt dat meer 
dan 4 doelpunten tegen krijgt levert 
dat 2 strafpunten op. 
- als een verdediger uit een team geen doelpunten 
tegen krijgt levert dat 2 punten op. 
- als een speler uit het veld gezonden wordt levert 
dat 5 strafpunten op 
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald 
voor het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0. 
Het aantal doelpunten dat door de 11 gekozen 
spelers gescoord is in het doel van de tegenpartij 
worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal 
doelpunten dat de gekozen keeper heeft 
doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is de uitslag van het 
team dus 3-2. Als door een blessure van de keep-
er deze niet in staat is mee te doen dan telt het 
aantal tegendoelpunten van het elftal waarin deze 
keeper speelt. Als op basis van deze uitslag de 
trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan 
ontvangt hij 3 punten. Als hij op basis van deze 
uitslag heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en 
als hij verloren heeft dan ontvangt hij geen punten. 
 
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De 
Superelfcompetitie begint op zondag 28 oktober. 
 
Per persoon mag er maar één formulier in-
gevuld worden en het moet uiterlijk donder-
dag 25 oktober binnen zijn. 
 
 
Iedereen veel succes gewenst, 
De wedstrijdleiding. 

VUL NU METEEN JE GWVV SUPERELF IN,  
KIES JE ELF GWVV-SPELERS EN VERZIN 

EEN MOOIE NAAM EN DOE HET  
FORMULIER IN DE BOOGBALCOPIEBUS. 

 
DIT INVULFORMULIER KOMT EENMALIG IN 

DE BOOGBAL TE STAAN WEES ER DUS 
SNEL BIJ!!.  

http://www.varsselderveldhunten.nl
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G.W.V.V. super-elf deelnameformulier 

 

 
Naam deelnemer: ............................  
Ploegnaam: ............................ 

 
Spelersnr. Spelersnaam Elftal 
 
(keeper) 

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

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

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

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

(middenvelders) 

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

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

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

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

(aanvallers) 

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

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

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

 

Uiterste inleverdatum 25 oktober bij Marco Jansen of in de bus 


 

Sp
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d
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     Keepers:   

1 Sven te Kaat/Sean Kapelle 1e  

2 Thijs Maaldering 2e 

3 Thymo Scholten 3e 

4 Nick Pruijn 4e  

5 Marcel v/d Pavert 5e 

  Verdedigers:   

6 Tim Jansen 1e  

7 Bram Legeland 1e  

8 Jacco te Kaat 1e  

9 Martin Bolk 1e  

10 Bob Zweers 1e  

11 Werner Wellink 2e 

12 Paul Wijsman 2e 

13 Sven Huls 2e 

14 Bart Vinkenvleugel 2e 

15 Tim Heutinck 2e 

16 Maik te Kaat 3e 

17 Frank v/d Pavert 3e 

18 Stijn Marcus 3e 

19 Koen Soontiëns 3e 

20 Kay Mulder 3e 

21 Jordy Steverink 3e 

22 Kevin Rivière 4e 

23 Maikel Liebrand 4e 

24 Emiel te Kaat 4e 

25 Robert Woeltjes 4e 

26 Maik Bergevoet 4e 

27 Hans Bruins 5e 

28 Tonny Slutter 5e 

29 Ferenc Schepers 5e 

30 Harm te Kaat 5e 

31 Erwin Zimmerman 5e 

32 Rien Klompenhouwer 5e 

   Middenvelders:   

33 Chiel Le Comte 1e  

34 Chiel Terhorst 1e  

35 Dirk Jansen 1e  

36 Maik Jansen 1e  

37 Pascal Sloot 1e  

38 Roel Jansen 2e  

39 Jurjan Wezenberg 2e 

40 Paul Geelen 2e 

41 Bart Zweers 2e 

42 Markus Schwartz 3e 

43 Dennis Boerboom 3e 

44 Joël Robben 3e 

45 Jos Ketelaar 3e 

46 Rick Heinen 3e 

47 Roel Geerts 4e 

48 Brian te Kaat 4e 

49 Jorick te Kaat 4e 

50 Yuri Sohilait 4e 

51 Don Geerts 4e 

52 Andrès Moreno 5e 

53 Theo Heutinck 5e 

54 Esger Stork 5e 

55 Arthur Bonenkamp 5e 

56 Marc Arnold 5e 

  Aanvallers:   

57 Sebastiaan Flipse 1e  

58 Jelle Visser 1e  

59 Dominique Seinhorst 1e  

60 Ramiro Tersteeg 1e  

61 Niels Schweckhorst 1e 

62 Tom Wanders 2e 

63 Danny van Wessel 2e 

64 Rick Hendrixen 2e 

65 Jimi Moreno 2e 

66 Erik Ketelaar 3e 

67 Jordy Bussink 3e 

68 Floyd Robben 3e 

69 Rick Witteveen 3e 

copie binnen: komt uit op: 
30 oktober 8 november 

4 december 13 december 
19 februari 2013 28 februari 2013 

26 maart 4 april 
14 mei 23 mei 

De BoogbalplannerSeizoen 2012-2013 

70 Gideon Sohilait 4e 

71 Jeen Grievink 4e 

72 Sebastiaan Kissing 4e 

73 Niels Huntink 4e 

74 Johnny Moreno 4e 

75 Simon Kissing 4e 

76 Ino Zweers 5e 

77 Frank v/d Schuur 5e 

78 Han v/d Pavert 5e 

79 Walter Hendrixen 5e 

80 Marc Welling 5e 

81 René Hakfoort 5e 

   

vervolg Spelerslijst) 

(vervolg Super elf) 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN 

 
Uitslagen G.W.V.V.: 

14-8-2012 Rijnland 1 GWVV 1 1 4 

18-8-2012 GWVV C1G Ulftse Boys C1 2 0 

21-8-2012 GWVV 1 SVGG 1 1 2 

26-8-2012 GWVV 2 RKZVC 3 3 5 

26-8-2012 Bredevoort 3 GWVV 5 4 0 

26-8-2012 GWVV 4 Longa '30 11 1 8 

26-8-2012 GWVV 1 RKPSC 1 0 2 

29-8-2012 FC Eibergen C1 GWVV C1G 2 0 

2-9-2012 WVC 5 GWVV 2 3 3 

2-9-2012 Bredevoort 4 GWVV 4 2 3 

2-9-2012 GWVV 5 Terborg 3 3 3 

8-9-2012 Etten F1 GWVV F1 0 7 

8-9-2012 GWVV D1 Dinxperlo D2 7 5 

8-9-2012 GWVV C1G Dinxperlo C1 6 0 

9-9-2012 Erix 2 GWVV 2 2 1 

9-9-2012 GWVV 5 Etten 4 1 5 

9-9-2012 Silvolde 4 GWVV 4 6 1 

9-9-2012 Terborg 1 GWVV 1 1 1 

12-9-2012 GWVV C1G VIOS B. C1 3 2 

13-9-2012 GWVV 3 Sint Joris 3 1 4 

15-9-2012 SVGG F1G GWVV F1 2 6 

15-9-2012 GWVV C2D Veluwezoom C1 18 0 

15-9-2012 GWVV C1G Varsseveld C1 5 1 

16-9-2012 GWVV 2 Gendringen 3 2 3 

16-9-2012 Stokkum 4 GWVV 5 1 4 

16-9-2012 GWVV 4 VVL 4 0 7 

16-9-2012 GWVV 1 Bredevoort 1 3 0 

22-9-2012 GWVV D1 Varsseveld D3 7 1 

22-9-2012 GWVV F1 VVG '25 F2 7 4 

22-9-2012 Ulftse Boys C3 GWVV C2D 2 3 

22-9-2012 Longa '30 C2 GWVV C1G 7 1 

23-9-2012 Meddo SC 2 GWVV 2 1 1 

23-9-2012 Stokkum 3 GWVV 4 3 1 
23-9-2012 GWVV 5 Halle 4 10 0 

23-9-2012 Gendringen 8 GWVV 3 0 1 

23-9-2012 Vosseveld 1 GWVV 1 6 1 

 Wij feliciteren: 

 .Gert Slutter met het bereiken van z’n 80-ste 
verjaardag 

 Andres Moreno met het bereiken van z’n Abra-
hamsgerechtigde leeftijd. 

 Fam. Fredriks met de geboorte van dochtertje 
en zusje Faye. 

 

 Wij wensen de familie Hoogma veel sterkte toe 
met het verlies van echtgenote en moeder 
Marietje. 

 

 Mooie lampen zijn er op het bordes van het-
Dorpshuus, alleen wie had kunnen vermoeden 
dat de tas van Dirk Jansen hier niet tegen 
bestand was. Als je nog met daglicht je tas 
ergens nietsvermoedend neerzet en uren later 
waarbij inmiddels de bordes verlichting is ont-
stoken terugkomt en merkt dat je tas tegen de 
verlichting in vuur en vlam staat dan schrik je 
toch wel effen. Dus waarschuwing aan ie-
dereen zet je tas niet tegen de bordesver-
lichting want voor je het weet “slut de vlam 
in de tas.” 

 Volgens Ino Zweers had de leiding van GWVV 
5 iets heel wat anders te bespreken. Ino stapt 
op het gezelschap toe en zegt: “Jullie zollen het 
wel oaver mooie wieven hemmen, want dat jul-
lie anderhalf uur oaver voetbal proaten dat bes-
teet niet” 

 Na een dag lang pezen op de Buitenham stapt 
Bennie Mulder het bordes op, gaat er zitten met 
een glas bier, kijkt er vervolgens naar, neemt 
een slok en zegt: “We’j dat een glas bier nog 
lekkerder is dan een potje sex.”  Bennie niet 
wetende dat Carla ook op het bordes zit en dit 
alles heeft meegekregen. “Now dan krieg I’j 
vanoavend twee glazen bier van mien i.p.v. 
sex” 
Bennie en Carla kunnen wij hieruit heel voor-
zichtig concluderen dat jullie 2x achtereen ……
Bennie kwam die avond mooi bedrogen uit.  
 

 Over bier gesproken de barmensen van de 
Stichting Gemeenschapshuis kunnen na een 
intensieve avondcursus van Heineken jullie nu 
precies vertellen hoe een glaasje bier getapt en 
gedronken dient te worden. En we hebben ons 
laten vertellen als je het goed doet, dat je op 
een avond twee glazen bier meer kan drinken. 
Mocht het een keer mis gaan dan weten we nu 
de schuldigen te vinden. 

 Na een wedstrijd zegt Andres “Laat mij maar in 
de schaduw zitten” leider Carlo hier meteen 
overheen “I’j hebt de hele wedstrijd al in de 
schaduw gestoan, wi’j hemmen ow helemoal 
niet gezien.”  

 Wij heten al de nieuwe leden van harte welkom 
bij G.W.V.V.. Dat jullie een hele fijne sportieve 
succesvolle tijd bij GWVV gaan beleven. 

 Met 35ºC op 
de thermo-
meter is Eu-
genè bezig 
om de regen
-installatie 
van het 
zandbed te 
verwijderen. 

Dit zou en 
moest 
gebeuren want 
de volgende dag moesten ze verder.  
Liefde voor de club noemen ze dat!  
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 
Christel Aalders tel. 632727 
Marco van Remmen tel.  842165 
Sven Maatman tel. 843620 
Sven te Kaat tel. 06-623616620 
Clemens Wissing tel. 640815 
Simone Bussink tel. 632239 
Tim Jansen tel. 630487 
Dirk Jansen tel. 630487 
Manfred Kuster tel. 630286  
Dennis Boerboom tel. 632005 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Ted van de Pavert tel. 684915 
Mike Frazer tel. 631810 
Hans Bruins tel. 632247  
Stan van de Pavert tel. 684915 
Twan Berendsen tel. 632260 
Jordy Bussink tel. 632239 
Sebastiaan Flipse tel. 632977 
Chiel le Comte tel. 686292 
 

Jeugdnieuws 

EINDELIJK 

  

E indelijk is het dan zover, het Voetbalseizoen 2012/2013 is weer 
begonnen. Toch willen we nog even terugkijken naar eind vorig 
seizoen. Het seizoen werd afgesloten met het Jan Riekentoernooi 
waarin de opkomst onder de jeugdleden zeer groot was, hierna was er 
in het 1e weekend van Juni een spetterend jeugdkamp waarin we een 
dropping hebben gelopen, naar Kernwasser Wunderland zijn geweest 
en lekker hebben kunnen buikschuiven op het voetbalveld. De organi-
satie en kinderen hebben hier erg van genoten (voor herhaling vatbaar) 
en willen hierbij iedereen bedanken die dit voor ons mogelijk heeft kun-
nen maken. 
In de Zomerstop hebben zich nog 2 leden bij het jeugdbestuur 
aangesloten zodat het nieuwe bestuur nu bestaat uit, Sven te Kaat, 
Marco van Remmen, Sven Maatman, Christel Aalders en Mike Frazer 
ook Ted van de Pavert en Chiel ter Horst zullen hun aandeel hebben 
binnen dit bestuur. Clemens Wissing blijft actief als materiaalman.  
Dit seizoen starten wij met 4 jeugdteams te weten de f1, d1, c1 en 
c2 ,hier willen wij ook de nieuwe leden Lars en Collin welkom heten en 
veel voetbalplezier wensen. 
De C1 is het seizoen begonnen met 2 oefen- en 2 beker wedstrijden te 
weten Gwvv - Sdouc 1-4 , Gwvv - Etten 2-1, Gwvv - UB 2-0 (beker) en 
Gwvv -Eibergen 0 - 2 (beker). 
De D1 heeft zijn eerste competitie wedstrijd gewonnen met 7 - 5 van 
Dinxperlo. De F1 heeft geoefend tegen Stokkum en heeft zijn eerste 
competitie wedstrijd gewonnen met 7-0 van Etten. 
We kunnen vaststellen dat zowel bestuurlijk (met de nieuwe leden) als 
voetballend de start van het seizoen redelijk is verlopen, toch willen wij 
iedereen erop attenderen als er iets is, zowel positief als negatief, loop 
er niet mee rond maar meldt het aan eèè van de bestuursleden dan 
kan er iets mee gedaan worden. 
 
Rest ons alleen nog iedereen een leuk, sportief en gezond seizoen te 
wensen met veel overwinningen op gras maar ook op het nieuwe kun-
stgras. 
  
Groeten het Jeugdbestuur. 

Jeugd bedankt 

Klein poelhuis 

konstruktie bv 

O p 26 augustus werd Klein 
Poelhuis konstruktie bv. in 
naam van Jan Aalders bedankt  
voor het mogelijk maken van 
het jeugdkamp die de jeugd 
eind mei heeft gehouden. 
Jeugdbestuurslid Sven 
Maatman bood dan ook 
als dank een bloemetje 
aan echtgenoot Christel. 
Dat de jeugd dit alles kan 
doen mede door spon-
sors met een warm hart 
voor GWVV is alleen 
maar te prijzen. 
 
Jan en Christel bedankt! 
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Zaterdag 8-9-2012 
 

G wvv C1 gaat weer van start 
 
Gwvv C1 is het seizoen 2012/2013 ook weer 
begonnen, de leergierige groep dit jaar aange-
vuld met 2 talenten, Stan Kraaijvanger en Elze 
Braam. Er werd al veel getraind en een mini train-
ingskamp belegd om zo helemaal klaar te zijn voor 
de competitie. Ook werden er oefen- en beker-
wedstrijden gespeeld, alsvolgt: SDOUC C1 (4-1 
verlies), Etten C1 (2-1 winst), Ulftseboys C1 (2-0 
winst), FC Eibergen C1 (2-0 verlies). We spelen dit 
gehele seizoen in de 2e klasse en hebben een erg 
mooie maar ook zware klassenindeling: 
 
AZSV C2 
Dinxperlo C1 
DZSV C1 
Gendringen C1 
Longa’30 C2 
Mec C1 
RKZVC C1 
Ulftse boys C1 
Varsseveld C1 
WSW C2 
 
Alle thuiswedstrijden van de C1 worden om 13.30 
uur gespeeld en de groep hoopt dit jaar uiteraard 
op jullie steun. 
 
Vandaag werd er dan begonnen met de 
thuiswedstrijd tegen Dinxperlo C1. 
 
Met een nagenoeg compleet fitte groep (alleen 
Lars had liesklachten) konden we deze zonnige 
zaterdagmiddag aftrappen op de buitenham. Het 
kunstgrasveld is bijna klaar maar deze wedstrijd 
kwam te vroeg om daar al op te spelen, veld 2 lag 
er prima bij waardoor we makkelijk uit konden 
wijken en  voor de ouders ook fijn (terrasweer) bij 
het nieuwe Dorpshuis. De groep had er enorm 
veel zin in en mocht zich dan ook opmaken voor 
een mooie voetbalmiddag. 
 
Bij aankomst werd al snel zichtbaar dat Dinxperlo 
C1 het niet moest hebben van de fysieke kracht 
waar het bij Gwvv af en toe nog wel eens mis ging 
vorig seizoen. De wedstrijd was het eerste kwartier 
erg rommelig, wel werd duidelijk dat Gwvv de be-
tere ploeg was en dwong al een aantal kleine kan-
sjes af. Na 20 minuten was het dan ook raak, de 
topscoorder van vorig seizoen Kris Hebbink had 
ook nu het net alweer gevonden op aangeven van 
Thomas Wissing, 1-0. Niet veel later dribbelde 
centrale verdediger Lars Hendrixen in en besloot 
vanaf een meter of 20 te schieten, de bal verd-
ween onhoudbaar in de bovenhoek, 2-0. Het spel 
liet de wensen over en het niveau van de tegen-
stander was lager dan verwacht. 10 minuten voor 
rust schoot Kris 3-0 op het scorebord toen Dion 
Mulder hem prima alleen op de doelman van Dinx-
perlo af stak. Hierna moest Kris zich wel laten 
vervangen, hij had buikklachten, Joey Lenting 
kwam in de ploeg. De laatste minuten voor rust 
waren er toch nog een aantal momenten voor het 
vijandelijk doel, eerst werd er een doelpunt van 
gwvv afgekeurd, Juul Rabelink zou de bal in 
buitenspel positie binnen hebben geschoten. Nog 
geen minuut later maakte diezelfde Juul Rabelink 
er 4-0 van door uit een moeilijke hoek hard raak te 
schieten. Rust. 

Hierin werd aangegeven dat het spel eigenlijk 
helemaal niet zo goed was als dat de stand doet 
vermoedden. Dit wisten de jongens zelf ook maar 
dan is het wel enorm lastig om de concentratie te 
behouden en vooral niet te gaan lopen met de bal. 
De wissels Elze Braam, Sam Overbeek en Jan-
Ole Kantus. 
 
De 2e helft werd er iets rustiger gevoetbald, in bal-
bezit was men rustiger en werden betere keuzes 
gemaakt wat resulteerde in een aantal leuke com-
binaties. De ingevallen Sam Overbeek liet zich 
gelden en zette een aantal mooie combinaties op. 
Na een kwartier spelen in de 2e helft leverde hem 
dit ook een doelpunt op, hij combineerde met zijn 
maatje Robin Klompenhouwer door de defensie 
van Dinxperlo heen en schoof de bal koelbloedig 
langs de doelman, 5-0. Het publiek dat zich lekker 
had gesetteld op het terras zag erop toe dat Gwvv 
een legio aan kansen onbenut liet gaan. 100% 
kansen van Dion, Joey en Lars misten het doel. 
Gelukkig voor de midmid van Gwvv, Thomas Wis-
sing, kon hij nog wel de 6-0 aantekenen. Ook hier-
na waren er nog mogelijkheden om te scoren 
maar ook deze werden om zeep geholpen. Maar 
je eerste competitiewedstrijd in de 2e klasse met 6-
0 winnen had uiteraard ook niemand verwacht, er 
heerste dus ook een terechte tevredenheid. De 
verdedigers verdienen ook een groot compliment 
omdat er geen kans is weg gegeven. 
 
‘We hadden vandaag de dubbele cijfers kunnen 
halen maar gingen niet goed genoeg met onze 
kansen om, dit zal tegen de betere ploegen in 
deze klasse wel moeten om ook daar een goed 
resultaat tegen neer te zetten. Verder teken je 
natuurlijk voor een 6-0 overwinning in je eerste 
wedstrijd aldus’: Chiel Terhorst. 
 
Opstelling: 
Casper Bussink©, Maud Rots, Merijn van Arragon, Lars 
Hendrixen (Elze Braam), Martijn Klompenhouwer (Jan-
ole kantus); Thomas Wissing, Stan Kraaijvanger, Robin 
Klompenhouwer; Kris Hebbink (Joey Lenting), Dion 
Mulder (Sam Overbeek) , Juul Rabelink 
 

Zaterdag 15 augustus 2012 
Gwvv C1 wint met Barca voetbal van 
Varsseveld C1 
 

Na de overtuigende overwinning van afgelopen 
week tegen zaterdag, stond vandaag de 
thuiswedstrijd tegen SC Varsseveld C1 op het pro-
gramma. De Geel Witten uit Varsselder moesten 
het vandaag doen zonder Dion Mulder, Jan Ole 
Kantus en Joey Lenting.  

Vanaf het begin straalde GWVV uit dat er maar 1 
ploeg in aanmerking kwam voor de drie punten. Er 
werd lekker agressief verdedigd en het voetbal 
was van een hoog niveau. Na vijf minuten kwam 
de thuisploeg bijna op voorsprong. Een knappe 
ingestudeerde corner leverde een goede kans op 
voor centrale verdediger Lars Hendrixen. Helaas 
kwam zijn inzet niet verder dan het zijnet. GWVV 
bleef goed voetbal spelen en kwam enkele mi-
nuten later ook terecht op een 1-0 voorsprong. 
Merijn van Arragon dribbelde het middenveld in en 
bewaarde keurig het overzicht. Hij vond op zijn 
beurt Robin Klompenhouwer die met een prima 
voorzet de goed naar binnen gekomen Kris 
Hebbink een niet te missen kans bood.  De thu-
isploeg bleef goed voetballen en dit resulteerde in 
fraaie combinaties en dito kansen. Na goed druk 
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(vervolg C-junioren) 

zetten van onze kleine linksbuiten Robin Klompen-
houwer veroverde hij de bal en dribbelde op de 
doelman van Varsseveld af, hij was niet zelfzuchtig 
en legde de bal breed op de goed meegelopen 
spits Juul Rabelink, 2-0. Gwvv bleef de betere en 
kreeg het publiek nogmaals op de banken. Ditmaal 
was het rechtsbuiten Kris Hebbink met een 
uitstekende dribbel Juul Rabelink alleen voor de 
keeper zette, de spits rondde dit koelbloedig af, 3-
0. 5 minuten later was het leek het even alsof de 
jeugd van Barcelona aan het voetballen was, in de 
zestien van de tegenstander werd er hevig op los 
gecombineerd met Sam Overbeek (Xavi) en Robin 
Klompenhouwer (Iniesta) als hoofdrolspelers. Kris 
Hebbink (Messi) was het eindstation van deze we-
ergaloze aanval, 4-0. Dit was overigens ook de 
ruststand. 
 
In de rust werd aangegeven dat het genieten was, 
alle spelers dronken dan ook met een dikke big 
smile de lekkere limonade weg. Gelukkig beseften 
de spelers zelf dat de wedstrijd nog niet gespeeld 
was. 
 
De tweede helft zette Varsseveld iets meer druk 
waardoor Gwvv iets verder terug werd gedrongen. 
De beste kansen waren nog steeds voor de thuis-
club. Varsseveld kwam nog op 4-1, door een van 
richting veranderd schot. Vlak voor het sluiten van 
de markt werd Kris Hebbink gelanceerd door de 
goed spelende Thomas Wissing, deze kans moet 
je de topschutter uit hunten niet geven, 5-1. Na 70 
minuten floot de arbiter M. Janssen voor het laatst 
op zijn fluit. 
 
‘Iedereen verdient een enorm compliment voor het 
vertoonde spel van vandaag, de eerste helft werd 
er een heel hoog niveau gehaald, waarvan ie-
dereen kon genieten. De tweede helft was het 
voetbal wat minder maar was het mooi om te zien 
hoe we de wedstrijd controleerden, hier hadden 
we vorig jaar nog wel eens moeite mee. alduls Ted 
van de Pavert’ 
 
Opstelling: 
Casper Bussink©, Maud Rots (Elze Braam), Merijn van 
Arragon, Lars Hendrixen , Martijn Klompenhouwer ; 
Thomas Wissing, Stan Kraaijvanger,Sam Overbeek 
( Bart Rots) ; Kris Hebbink , Juul Rabelink , Robin 
Klompenhouwer 

Zaterdag 22 september 2012 
Gwvv C1 verliest met ruime cijfers van nieuwe 
koploper 
 
Vandaag stond een lastig uitduel op het program-
ma. Longa’30 C2 uit Lichtenvoorde was de tegen-
stander. Gwvv  reisde met veel zelfvertrouwen af  
naar de titelfavoriet. 
 
Vanaf het eerste fluitsignaal werd duidelijk dat 
Gwvv een hele moeilijke middag tegemoet zou 
gaan. De Geel Witten speelden enorm slordig en 
gaven de eerste tien minuten al veel kansen weg. 
Het was wachten op een doelpunt van de thu-
isploeg. Gwvv mocht van geluk spreken dat het 
nog 0-0 stond na twintig minuten. Vijf minuten later 
was het alsnog raak. Geklungel in de defensie 
leidde tot het eerste tegendoelpunt van de 
wedstrijd. 1-0. Dit was eveneens de ruststand. 
In de rust werd aangegeven dat het zo niet verder 
kon. Het voetbal van achteruit  liep van geen kant, 
terwijl dit de afgelopen wedstrijden een wapen 
was. Hierdoor werden onze aanvallers ook nau-

welijks aan het werk gezet. Ook ontbrak het aan 
scherpte.  
De tweede helft was nog geen vijf minuten oud  en 
het stond al 2-0. Kort hierna kwam Gwvv terug in 
de wedstrijd. Een gewonnen duel op het midden-
veld zorgde ervoor dat Kris Hebbink 1 op 1 kwam. 
Individuele klasse van Kris  bezorgde Gwvv een 
doelpunt. 2-1. Langs de kant hoopten de trainers 
dat dit de ommekeer was. Helaas kon die 
gedachte snel de prullenbak in. De Thuisploeg 
kwam op 3-1. Na dit doelpunt was het geloof totaal 
weg. Gwvv liet de koppen hangen en gaf  Lon-
ga’30 C2 de gelegenheid om te werken aan het 
doelsaldo. Na zeventig minuten stond er 7-1 op 
het scorebord.   
‘Het was erg teleurstellend dat we het zo lieten 
lopen. Dat het voetballend een keer niet wil lukken 
is geen schande, maar de bereidheid was drama-
tisch. Typerend voor deze middag  was dat de 
spelers na afloop de tas met waardevolle spullen 
vergaten mee te nemen naar de kleedkamer. 
Duidelijk een voorbeeld van geen scherpte’ aldus 
Kees van de Pavert 
 
Opstelling: 
Casper Bussink©, Maud Rots , Merijn van Ar-
ragon, Lars Hendrixen , Jan Ole ; Thomas Wis-
sing, Stan Kraaijvanger,Sam Overbeek ( Dion 
Mulder) ; Kris Hebbink , Juul Rabelink , Robin 
Klompenhouwer (Joey Lenting) 

I k vond de wedstrijd zaterdag erg leuk want 't 
was de eerste wedstrijd op het kunstgras. 
Ik was aanvoerder maar ik vond dat we heel goed 
gespeeld hadden tegen Varsseveld we hadden 7-
1 gewonnen, maar 't was wel jammer van dat ene 
doelpunt van de tegenstander.Op het kunstgras 
was het wel fijn met de wedstrijd, we hadden er al 
wel eerder opgetraind alleen was het wel even 
wennen op groot veld maar ik had al wel vaker op 
groot veld gevoetbald want ik had bij de D1 mee-
gedaan dat nu de C2 is. En er was wel een heel 
mooi doelpunt gemaakt door Cas Aalders toen hij 
de bal trapte ging de bal met een hele mooie boog 
over iedereen heen en ook over de kėėper en toen 
werd 't een goal .En met de aftrap moest je als 
aanvoerder naar de middenlijn en moest je de 
kant kiezen waar je dacht dat hij 't fluitje had, toen 
koos de tegenstander de verkeerde kant en toen 
mocht ik een kant kiezen. Maar toen we eenmaal 
met 5-0 voorstonden was het al bekend en al niet 
heel spannend meer. 
Op de maandag hebben wij altijd training van 
Chiel le Comte en Sebastiaan Flipse allebei uit het 
eerste en op de woensdag hebben we training van 
Dennis Boerboom en Stan van de Pavert Dennis 
uit 't derde en Stan van SDOUC uit A1 en op de 
maandag en woensdag is het wel leuk altijd. Onze 
officiële coache's zijn Dennis Boer-
boom en Marco van Remmen. 
 

 

Sjoerd Immink D1 
 
                                                                                                                                   
 
 
 

G.W.V.V. D1 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

Oktober  
6 Oktober Spätshopconcert 
   Oud papier ophalen  
20 oktober Officiële opening Kunstgrasveld 
25 oktober Algemene Ledenvergadering GWVV 
November  
3 Oud papier ophalen 

Jeugdkoor Netterden zoekt nieuwe leden– 

Open repetitie op 5 oktober a.s. 

  

H et jeugdkoor in Netterden bestaat alweer 
een aantal jaren. De meeste leden stromen door 
nadat ze jaren in het kinderkoor gezongen hebben. 
We zijn met een enthousiaste club, maar we kun-
nen nog wel wat leden gebruiken. Met een grotere 
groep kunnen we ander repertoire zingen. 
Er zijn weinig jeugdkoren in de omgeving. Dus ook 
als je niet in Netterden woont, ben je van harte 
welkom. We repeteren elke maandag van 18.45 tot 
19.30 uur. Daarnaast treden we enkele keren per 
jaar op tijdens een viering in de kerk. Ook zoeken 
we altijd nog naar optredens buiten de kerk. 
We zingen van alles. Van kerkelijke liederen tot 
Top 40, jaren ’80 enzovoorts. Engels, Duits, Ne-
derlands, a capella en meerstemmig. Alles komt 
voorbij. Als we het ledenaantal uit kunnen breiden, 
dan ligt er nog veel meer leuk en nieuw repertoire 
op ons te wachten! 
Om mensen die interesse hebben kennis te laten 
maken met ons koor, houden we een 
Open repetitie op vrijdag 5 oktober a.s. van 
19.30 tot 20.30 uur in de Walburgiskerk in Net-
terden. 
Je kunt geheel vrijblijvend komen luisteren. En 
misschien ben je daarna zo enthousiast en kom je 
ons versterken! Je kunt lid worden vanaf 12 jaar. 
Een maximum leeftijd kennen we niet. 
Kun je niet op 5 oktober, kom dan gewoon een 
keer op maandagavond langs. En als je vragen 
hebt, kunt je ons altijd bereiken via jeugdkoornet-
terden@hotmail.com of telefoonnummer 0315-
795034. 
 
Muzikale groeten van  
Annemijn Simmes en Marieke Bluemer 

Burendag van het Eusterke en de past. 

Reulinkstraat  

W illeke Huls is de nieuwe Koningin ge-
worden op de burendag van het Eusterke en de 
past.Reulinkstraat in Varsselder Veldhunten. 
Bij het jaarlijkse vogelschieten op het erf van Henk 
Wanders. De rechter vleugel was voor Gijs van 
Remmen, linker vleugel voor Gerard Teeuwsen, 
de hals voor Siede Zijlstra en de staart voor Bert 
Scheefhals. Het is de eerste keer dat een vrouw 

Fanfare Varsselder “Geht’s Los..”  

 

O p zaterdagavond 6 oktober organiseert  
Fanfare St. Gregorius een Spätshopconcert  
“Jetzt geht’s los!” Een avond met  bekende mu-
ziek en vooral veel gezelligheid in ’t Dorpshuus 
van Varsselder Veldhunten. Een geschikte locatie 
die voor deze gelegenheid speciaal wordt aange-
kleed en waar iedereen welkom is. De avond be-
gint om 19.30 uur en de toegang is vrij. De muzi-
kale reis van de Fanfare, onder leiding van Gerjo 
Seesink, begint in Holland waarbij nummers van 
Marco Borsato, Nick en Simon, Ilse de Lange, Jan 
Smit en natuurlijk Guus Meeuwis te horen zijn. Met  
aanvulling door accordeonmuziek en zang zal de 
stemming in zaal alleen maar meer stijgen. Daarna 
worden bekende nummers van James Last en An-
dré Rieu gebracht. Van bekende bierreclame mu-
ziek tot  aan Dance muziek. Hier en daar is er 
ruimte voor solo’s en een special acts. Ondertus-
sen kan men rustig een biertje of drankje nuttigen 
en lekker ontspannen genieten van de muziek. De 
avond wordt aan elkaar gepraat door de, in Vars-
selder wereldberoemde, Bernd Kleinsmutti. In het 
laatste gedeelte neemt de Fanfare het publiek mee 
naar de bergen en gaat het muziekgenre over naar 
een mix van Tiroler Musik. Bij  de klanken van wal-
sen en polka’s zullen de gedachten gemakkelijk 
naar de bekende Oktoberfeesten gaan. Een bier-
pul of lederhosen zal zomaar voorbij kunnen ko-
men. Na het optreden van de Fanfare begint de 
After Party. DJ Johnny zal verder gaan met aange-
paste muziek uit Tirol, waarbij het tempo langzaam 
omhoog zal gaan en mogelijk doorgaat tot de 
Apres Ski Hits. Kortom een avond zonder serieuze 
muziek, maar alles met een lach en vooral gemüt-
lichkeit.  

Buurtvereniging Past. Reulinkstraat-Eusterke 
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(vervolg dorpsnieuws) 

OPROEP 

 

I n 2013 bestaat onze carnavals vereniging 
“De Zinkput” 44 jaar.  Wij zijn nu op zoek naar 
foto- en film materiaal over; “carnaval door de jar-
en heen.” 
 
Mensen die nog foto- en film materiaal hebben 
kunnen een email sturen aan; j.schut@kpnmail.nl 
 

Onze Lieve  

Vrouwe Gilde 
   VARSSELDER-VELDHUNTEN 

O LV Gilde Varsselder Veldhunten heeft een 
goedkeuring ontvangen van de commissie  
Coöperatief Dividend van de Rabobank. De 
commissie bied onze vereniging een  
cheque aan  ter waarde van € 2500.- 
Deze cheque zal voor het geheel gebruikt worden 
t.g.v. de inmiddels aangeschafte trommels en 
toebhoeren voor onze jonge slagwerkgroep. 
Wij danken de Rabobank voor deze cheque en 
gaan ervan uit dat de eerste jaren met veel plezier 
en enthousiasme de nieuwe trommels in Varssel-
der-Veldhunnten ten gehoren gebracht zullen 
worden.  
Er zal ook in het oktober concert nog extra 
aandacht aan geschonken worden. 
 
Namens het bestuur  
O.L.V. Gilde Varsselder-Veldhunten 

Koning 2012 Jan Aalders 

Keizer 2012 Hennie Ketelaar 

mailto:j.schut@kpnmail.nl%3cmailto:j.schut@kpnmail.nl
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29-9-2012 11:15 Terborg D2G GWVV D1 

29-9-2012 11:30 GWVV C2D GSV '38 C2 

29-9-2012 13:30 GWVV C1G 
WVC-SKVW-
Winterswijk C2 

30-9-2012 9:30 GWVV 2 VVG '25 3 

30-9-2012 10:00 Zeddam 3 GWVV 3 

30-9-2012 10:00 NVC 3 GWVV 5 

30-9-2012 11:30 GWVV 4 Doetinchem 6 

30-9-2012 14:30 GWVV 1 Marienveld 1 

6-10-2012 10:00 GWVV D1 Longa '30 D5 

6-10-2012 10:00 GWVV F1 Silvolde F2 

6-10-2012 12:30 Silvolde C2 GWVV C2D 

6-10-2012 14:30 RKZVC C1 GWVV C1G 

7-10-2012 10:00 GWVV 3 SVGG 2 

7-10-2012 10:00 GWVV 5 SDOUC 6 

7-10-2012 12:30 Varsseveld 4 GWVV 2 

7-10-2012 14:00 Ajax B 1 GWVV 1 

13-10-2012 9:00 Terborg F1 GWVV F1 

13-10-2012 9:45 AZSV D5 GWVV D1 

13-10-2012 11:30 GWVV C2D VVG '25 C3 

13-10-2012 13:30 GWVV C1G 
SJT: MEC/ SV 
Bredevoort C1G 

14-10-2012 9:30 GWVV 2 Terborg 2 

14-10-2012 10:00 Terborg 5 GWVV 5 

14-10-2012 10:30 VVG '25 4 GWVV 3 

14-10-2012 11:30 GWVV 4 SVGG 3 

14-10-2012 14:30 GWVV 1 Ulftse Boys 1 

21-10-2012 10:00 NVC 2 GWVV 4 

27-10-2012 10:00 GWVV D1 
Gendringen 
D2G 

27-10-2012 10:00 GWVV F1 Dinxperlo F2 

27-10-2012 11:00 AZSV C2 GWVV C1G 

27-10-2012 13:00 Concordia-W C4 GWVV C2D 

28-10-2012 9:30 Ulftse Boys 5 GWVV 4 

28-10-2012 10:00 GWVV 3 SDOUC 7 

28-10-2012 10:00 GWVV 5 Sint Joris 4 

28-10-2012 11:30 WVC 4 GWVV 2 

28-10-2012 14:30 KSH 1 GWVV 1 

4-11-2012 9:30 DVC '26 10 GWVV 3 

4-11-2012 10:30 Wolfersveen 3 GWVV 5 

4-11-2012 11:30 GWVV 4 SDOUC 8 

4-11-2012 14:30 VVG '25 1 GWVV 1 

SPORT- EN GEZONDHEIDSCENTRUM 
PHYSIQUE TERBORG  

INDOORWALKING  
Sport en gezondheidscentrum Physique 

in Terborg is het eerste centrum in  
Nederland dat is gestart met de  

Indoorwalking Groepslessen!  
De ideale oplossing voor een complete 

body workout in slechts 30 minuten. 
 

Geen gewrichtsdruk en direct resultaat. 
Toegangkelijk voor iedereen!! 
Conditieverbetering tot 30% 

Gewichtsafname  
Betere nachtrust en stoelgang 

Afname cellulitus,  benen en armen 
worden gladder en strakker. 

 
Een Totalbodytraining op muziek en 

onder enthousiaste begeleiding. 
 

Reserveer een workout 
bij de receptie !!  

0315-329606  

Programma GWVV 

oktober 
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Weet je nog van toen? 
V arsselder-Veldhunten heeft ook op sport-
gebied een rijke historie.  
Vele verenigingen, zowel binnen als buitensporten 
heeft ons dorp gekend of zijn nog actief. Een aan-
tal families leverden hier-bij een bijdrage, door van 
generatie op generatie met een aantal leden actief 
te zijn in clubverband. Zo kennen we de familie 
van de Pavert, die buiten de sport om, ook 
bekendheid kreeg door een straatnaam in het 
dorp, het volkslied van B. van de Pavert, beter 
bekend als Bernard van Patent, en een toneelstuk 
dat in het jaar 2000 werd opgevoerd ter 
nagedachtenis aan hem. Een van de kinderen van 
deze persoon, was Willy van de Pavert, die in de 
jaren dertig van de vorige eeuw als doelman 
speelde in voetbalclub V.V.O. (Varsselder-
Veldhunten overwint). Toen in 1963 G.W.V.V. 
werd opgericht, waren zijn 4 zonen een van de 
eersten die zich aanmelden en erna een hoofdrol 
zouden gaan vertolken in de bijna 50 jarige dorp-
sclub. De namen "Buurtsehoek" tegen de 
"Botterhambuurt" als begin jaren zestig een 
dorpsrivaliteit op voetbalgebied. De ouderlinge 
partijtjes tussen de jongens uit de Hoofdstraat en 
de Varsselderseweg, vormden de broedplaats voor jeugdig talent, dat in latere jaren de hoofdwacht van 
G.W.V.V. zou leiden. Op het pleintje bij loonbedrijf van de Pavert streden de gebroeders Tempels, van 
der Heiden en van de Pavert om de plaatselijke titel "Koning voetbal". Na de oprichting van G.W.V.V. 
gaven de broers Frank, Jules, Rob en Ferdy gedurende zo'n 25 jaren deze club een gezicht van 
clubtrouw. In tegenstelling tot de tegenwoordige tijd, stond bij de gebroeders alles in het teken van voet-
bal. De hele week was er op afgestemd. Vrijdags werden bij Mulder de opstellingen bekeken voor het 
komende weekend. Op zaterdag werden geen verjaardagen of andere feestjes gehouden en gingen ze 
niet stappen. De zondag stond van vroeg tot laat in het teken van voetbal, en de dagen erna was het 
evalueren, napraten en trainen voor de volgende wedstrijd. In hun jeugd doorliepen ze alle teams, waar-
na ze een vaste waarde hadden in het 1e elftal. Behalve Rob, die zelden een plaats in de hoofdwacht kon 
afdingen. Desondanks bleef hij een waardevolle kracht in lagere teams. Later werd hij een kundig en so-

ciaal leider en bestuurder van de jeugd-
afdeling. Ook ontplooide hij zich als een 
humoristische verslaggever van de 
toenmalige Boogbalmarathon, waar hij er 
soms een spektakel van maakte. Ferdy 
speelde in zijn jeugd nog een aantal jaren 
bij de Graafschap waar hij net als bij 
G.W.V.V. veel doelpunten maakte. In 1988 
kreeg hij bij het 25 jarig bestaan van 
G.W.V.V. de houten schoen aangeboden, 
omdat hij mede topscorer was over al die 
jaren, dat later zou uitgroeien tot ongeveer 
450 doelpunten, met als top, seizoen 1971-
1972 waarin hij er 71 inschoot. Ook als lei-
der, trainer en bestuurder was hij vele jaren 
actief binnen de jeugdafdeling. Jules was 
de technische van de broers met een 
fluwelen trap en geweldig spelinzicht, wat 
hij op hoge leeftijd nog etaleerde. Ook was 
hij vele jaren bestuurslid van G.W.V.V. en 

De gebroeders van de Pavert 
Vlnr Jules, Ferdie, Frank en Rob 

3 Topscoorders door de jaren heen, ontvangen de geel-
wit/zwarte schoen in 1988. Vlnr, Ferdie v.d. Pavert, Harry 

v.d. Heiden en Joep Nieuwenhuis 
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leider van het 1e elftal en 
aanspreekpunt. Frank was 
eveneens een gedreven 
kracht met een tomeloze 
inzet en leiding gaf in het 
team. In 1978 ging hij als 
trainer aan de slag bij 
G.W.V.V. Met een elftal 
waarin zijn broers en 
vrienden speelden. Hiermee 
werd hij kampioen in de 2e 
klasse afdeling Gelderland. 
Hierna was hij trainer van 
o.m. Ulftse Boys, Angerlo, 
Terborg, Etten en Loil. Ook 
de 3e generatie van de 
Paverts is zeer actief in de 
voetbalsport. Een aantal 
zonen van genoemde 
broers, maar ook neven 
vertegenwoordigden de 
kleuren Geel-Wit, Blauw-Wit 
en nu ook Rood-Geel. De 
bekendste hiervan is Ted, die bij de Graafschap 
speelt en een contract kreeg. We kennen allemaal 
het verhaal over Buttner uit een volksbuurt, Kleint-
jeskamp in Doetinchem. Ted komt uit een andere 
volksbuurt, "Buurtsehoek" en is eveneens een 
nuchtere jongen. Aan hem zal het niet liggen om 
met dezelfde mentaliteit als Buttner zijn doel te 
bereiken, zeker met de trouwe aanhang uit ons 
dorp. "Buurtsehoek" staat net als begin jaren 
zestig met een nieuwe gene-ratie voetballers in de 
schijnwerpers en daar mogen we, zonder een an-
der tekort te doen, best trots op zijn. Een aantal 
maanden geleden onderscheidden de Paverts zich 
op een geheel ander vlak. Ferdie en Jolanda 
vierden hun 25 jarig huwelijk met familie, vrienden 
en buren. Een grandioos tuinfeest met veel muziek 
en ludieke voordrachten. De hoofdschotel was de 
imitatie van de huwelijksvoltrekking van het zil-
veren paar. Een hoogstandje was ook de 
balkonscene van de Paus, vertolkt door Frank en 
zijn assistenten. "Allemal bedankt vuur die bloe-
men en andere cadeaus". Om je een bult te 
lachen. Ook nog nooit vertoond in het dorp was  
dat de politie dit feest om 1.30 uur! kwam afsluiten. 
Dit overigens in de beste verstandhouding, want 
de disjockey kreeg nog  een bonus van 10 minuten 
erbij. Al met al een gebeurtenis om met genoegen 
op terug te zien. 
 

B. Kroesen.  

GWVV kampioen mei 1979. Linksstaande trainer Frank v.d. Pavert  

(vervolg Weet je nog van toen?) 

G.W.V.V.  

Verjaardagskalender 
 

Wij feliciteren alvast  
in de maand oktober: 

1 Kevin  Riviere 

1 Robbert  Woeltjes 

3 Koen  Offenberg 

6 Roel  Geerts 

8 Christiaan  Van Aalst 

13 Nico  Immink 

14 Kees  Van de Pavert 

15 Peter  Berendsen 

15 Wouter  Kock 

16 Saskia  van de Pavert 

18 Theo  Vonk 

21 Mick  Besselink 

22 Floyd  Robben 

22 Daan  Kroesen 

22 Martijn  Klompenhouwer 

23 Gusta  Slutter 

23 Paul  Geelen 

25 Sven  Maatman 

25 Eric  Huls 

26 Thomas  Wissing 

30 Hugo  te Kaat 

30 Julian  Frazer 

31 Koen  Nieuwenhuis 

31 Sam  Overbeek 
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Standen en Topscoorders 2012-2013  

STAND 1
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ulftse Boys 1 4 12 15 2 

Zelhem 1 4 12 13 6 

Vosseveld 1 4 9 14 5 

KSH 1 4 9 13 4 

Erix 1 3 6 9 6 

VVG '25 1 3 6 8 7 

GWVV 1 3 4 5 7 

Terborg 1 4 4 5 9 

Halle 1 4 3 7 9 

Ajax B 1 4 3 5 9 

Bredevoort 1 4 3 3 11 

Winterswijk 1 3 0 1 12 

Marienveld 1 4 0 2 13 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Doetinchem 5 2 6 7 4 

Sint Joris 3 1 3 4 1 

SDOUC 7 1 3 2 0 

Gendringen 8 2 3 4 2 

DVC '26 10 2 3 5 4 

SVGG 2 2 3 5 5 

GWVV 3 2 3 2 4 

Zeddam 3 0 0 0 0 

VVG '25 4 1 0 3 4 

Silvolde 6 1 0 2 4 

VIOD 9 2 0 0 6 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Varsseveld 4 2 6 9 3 

Meddo SC 2 2 4 5 4 

VVG '25 3 1 3 10 1 

Silvolde 3 1 3 6 0 

Terborg 2 1 3 4 3 

Gendringen 3 1 3 3 2 

GWVV 2 2 1 3 4 

Ruurlo 3 1 0 0 2 

WVC 4 1 0 0 6 

Longa '30 5 2 0 6 11 

KSH 3 2 0 4 14 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVL 4 2 6 10 2 

NVC 2 2 4 3 2 

MvR 6 2 4 2 1 

SVGG 3 1 3 2 1 

SDOUC 8 2 3 5 4 

FC Trias 11 2 3 3 2 

Doetinchem 6 2 3 2 1 

Zeddam 4 2 1 4 5 

Ulftse Boys 5 2 1 4 6 

VVG '25 5 1 0 1 2 

Stokkum 3 2 3 3 4 

GWVV 4 2 0 1 10 

5e klasseC 

Res. 5e klasse  

Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 4 12 15 2 

Zelhem 1 4 12 13 6 

Vosseveld 1 4 9 14 5 

KSH 1 4 9 13 4 

Erix 1 3 6 9 6 

VVG '25 1 3 6 8 7 

GWVV 1 3 4 5 7 

Terborg 1 4 4 5 9 

Halle 1 4 3 7 9 

Ajax B 1 4 3 5 9 

Bredevoort 1 4 3 3 11 

Winterswijk 1 3 0 1 12 

Marienveld 1 4 0 2 13 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 5 2 6 14 1 

Sint Joris 4 2 6 9 2 

Terborg 5 1 3 5 1 

SDOUC 6 1 3 2 1 

Kilder 5 2 3 3 3 

Stokkum 4 2 3 4 6 

Halle 4 2 3 10 15 

NVC 3 1 0 1 2 

Westendorp 3 1 0 5 10 

Gendringen 7 2 0 3 6 

Wolfersveen 3 2 0 2 11 

Res. 7e klasse  
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Frank v/d Schuur 5e 4 

Theo Heutinck 5e 3 

Chiel le Comte 1e 2 

Walter Hendrixen 5e 2 

Andres Moreno 5e 2 

Dirk Jansen 1e 1 

Niels Schweckhorst 1e  1 

Dominiek Seinhorst 1e 1 

Rick Hendrixen 2e 1 

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Longa '30 C2 2 6 11 1 

WVC-Winterswijk C2 2 6 7 3 
DZSV C1 3 6 13 8 

GWVV C1G 3 6 12 8 

Ulftse Boys C1D 3 6 12 8 

AZSV C2 2 3 8 7 

RKZVC C1 2 3 7 7 

Varsseveld C1 3 3 8 11 

MEC-Bredevoort C1G 3 3 6 11 

FC Trias C2 0 0 0 0 

Gendringen C1 2 0 4 11 

Dinxperlo C1D 3 0 1 14 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AZSV D5 3 9 31 4 

GWVV D1G 2 6 14 6 

Longa '30 D5 3 6 27 8 

Terborg D2G 3 6 15 9 

Varsseveld D3 3 6 15 10 

SDOUC D3 3 6 13 8 

Dinxperlo D2 3 6 12 8 

Ajax B D2 2 3 7 5 

DZSV D2GD 3 3 10 4 

FC Trias D5D 3 3 6 23 

Silvolde D2 2 0 5 11 

Ulftse Boys D2 3 0 3 32 

Gendringen D2G 3 0 4 34 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GSV '38 C2 3 9 17 1 

Silvolde C2 3 7 22 5 

GWVV C2D 2 6 21 2 

Gendringen C2 2 6 14 3 

Varsseveld C3 3 6 24 4 

VVG '25 C3 3 4 8 12 

DZC '68 C5 2 3 19 5 

Ulftse Boys C3 3 3 7 11 

Concordia-W C4 3 0 3 24 

DVC '26 C6M 3 0 2 27 

Veluwezoom C1D 3 0 0 43 

Topscoorders C1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Kris  5 
Juul  3 
Thomas 1 
Lars 1 
Sam 1 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Bart 5 
Sem 4 
Douwe 2 
Maarten 1 
Cas 1 
Timo 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV F1 3 9 20 6 

Terborg F1 3 7 27 8 

Den Dam F1 3 6 27 3 

VVG '25 F2 3 6 28 13 

NVC F1G 2 4 16 8 

SVGG F1G 3 4 15 12 

Etten F1 3 4 10 9 

Varsseveld F3 2 3 13 11 

Ulftse Boys F2 2 0 5 28 

Silvolde F2 3 0 6 26 

Dinxperlo F2 3 0 0 43 

Topscoorders C2-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Mick 5 
Menno 4 
Wessel 4 
Kay-Gee 3 
Collin, Jordi, Rodney, Glenn, Bryan 1 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   

Pascal Sloot 2e 1 

Tom Wanders 2e 1 

Rick Witteveen 3e 1  

Floyd Robben 3e  1 

Brian te Kaat 4e 1 

Esger Stork 5e 1 

Rien Klompenhouwer 5e 1 

Mark Welling 5e 1 

 


