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V oor u ligt de 2e Boogbal van dit seizoen. 
De Boogbal wordt o.a. mede tot stand gebracht 
door de redactie. Door de jaren heen hebben be-
hoorlijk wat (oud) GWVV’ers hierin zitting gehad.  
Eèn van de redactieleden van toen was Peter Jor-
dens. In de jubileumuitgave van 25 jaar Boogbal 
schreef Peter een artikel die betrekking had op 25 
jaar Boogbal. In dit artikel gaf hij o.a  aan dat hij de 
door hem opgedane ervaring bij GWVV met o.a. 
het omgaan met mensen en het gezamenlijk 
aanpakken van activiteiten gebruikte bij zijn functie 
als penningmeester van schutterij “De Eendracht”. 
Deze penningmeester functie heeft hij jarenlang 
bekleedt en was bezig om dit over te dragen aan 
een jonger schutterslid. Helaas heeft hij deze taak 
maar half af kunnen maken want op 27 September 
jl. Is hij op een te vroege leeftijd van 60-jarige 
leeftijd overleden.   
Peter is GWVV lid geweest van 1976 tot en met 
1984. Wij bedanken Peter voor zijn GWVV werk. 
Wij wensen de familie Jordens veel sterkte met dit 
grote verlies. 
 

H et blad valt van de bomen en dat betekent 
dat we al aardig op weg zijn in de competitie. 
Op het moment van dit schrijven zit de competitie 
er al voor èèn derde deel op. Op de ranglijsten kun 
je langzamerhand al opmaken wie er dit jaar gere-
kend kunnen worden tot de kampioenskandidaten 
en tot de degradanten. 
Bij de jeugd, behoudens de C1 wordt er een halve 
competitie gespeeld en zijn in december de eerste 
kampioenen bekend. Voor onze jeugd ziet er op 
het moment niet naar uit dat er kampioenen zijn, 
maar de D- en F-pupillen doen goed mee in de 
sub-top. 
De senioren hebben zo’n 7 wedstrijden gespeeld. 
GWVV 1 is na een voorzichtige start op gang ge-
komen en weet nu ook van de teams te winnen die 
boven hen staan. Heel langzaam kruipen ze naar 
boven toe en wie weet kunnen ze zich scharen bij 
de teams die volgend jaar 4e klasse KNVB gaan 
spelen. Dennis zal hier in de rubriek GWVV langs 
de lijn alles over schrijven.  
Voor GWVV 2 is het nu belangrijk om de aansluit-
ing te houden met de middenmoot, deze gretige 
groep verdient het niet om voor een plek te strijden 
onderin. 
Het derde staat op dit moment bovenverwachting 
en hebben nu een plaats op de ranglijst inge-
nomen die ze de laatste jaren niet heeft kunnen 
halen. Dit team met een mix van jongere en oud-
ere spelers hebben het in zich om te eindigen als 
een stabiele middenmoter. 
GWVV 4 is na de metamorfose nog steeds op 
dezelfde voet blijven presteren. Alhoewel de ne-
derlagen dit seizoen minder groot zijn als vorig 
seizoen. Toch moet het voor hen mogelijk zijn om 
van de hatelijke laatste plaats af te komen. Voor 
leiders Jorick Messink en Gideon Souhilait een 
lastige maar ook weer mooie opgave. 

Nieuws 

GWVV 5 gaat op dit moment als een speer en 
boekt de ene na de andere overwinning met soms 
oogstrelend voetbal. Als deze jongens ‘de kop’ 
erbij houden ligt er nog wat moois in het verschiet. 
 
Schreven we de vorige keer in de Boogbal dat we 
trots zijn op alles wat er gerealiseerd is de afgelo-
pen jaren op De Buitenham. Waar we ook als ge-
bruiker van het kunstgrasveld bijzonder trots op 
mogen zijn is de opening die afgelopen 20 oktober 
jl plaats vond. Renè Hakvoort zal in een ingezond-
en artikel van Stichting De Buitenham hier meer 
over schrijven. 
De voorzitter haalde het al aan tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering, laten we met z’n allen 
zuinig zijn op wat er allemaal is neergezet,,ook op 
het spelmateriaal en de tenues. In de volgende 
Boogbal zal het bestuur een huisreglement hier-
over publiceren. 
De kleedkamers zien er na een grondige meta-
morfose weer schitterend uit, ook de catacombe 
en de kelder onder de kleedaccommodaties zijn 
weer geheel als nieuw. Door Stichting Gemeen-
schapshuis en haar vrijwilligers is er in een kort 
tijdsbestek veel werk verzet hiervoor. Als voetbal-
lers mogen we hen hier dankbaar voor zijn. 
De GWVV Superelf is van start gegaan in het 
weekend van 28 oktober. In deze Boogbal nog 
geen super-elf stand omdat de gegevens nog ver-
werkt moeten worden. Marco vraagt nog om as-
sistentie.Vind je het leuk om met getallen te stoei-
en meldt je dan bij Marco. Ook het Super elf ver-
haal dat Marco hierover altijd schrijft kan nog as-
sitentie gebruiken en aangezien Marco aange-
geven heeft na dit jaar te stoppen met het re-
dactiewerk wellicht een mooie opstap voor het re-
dactiewerk. 

Veel leesplezier met Boogbalnr 2. 
De redactie  

Agenda:  
20 December: Potstootavond 
6 januari: Snerttoernooi aanvang 10:00 uur 
  aansluitend nieuwjaarsreceptie 
  aanvang 13:15 uur 
 
 

 
 
 
  
Noteer alvast in uw agenda: 
22 juni 2013: 
Zeskamp voor gehele gemeenschap 
Varsselder-Veldhunten in het kader van 50 
jaar G.W.V.V.  
23 juni 2013: 
Reunie leden/ oud leden GWVV 

50 
VOETBALVERENIGING 

G.W.V.V.  
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H et nieuwe kunstgrasveld is al weer enige 
weken in gebruik. Het veld bevalt super! In het 
begin is het even wennen met het inspelen en 
inschatten van de balsnelheid op een nat veld. 
GWVV 1 heeft thuis nog geen punten verspeeld 
en hopen dit nog even vast te houden… 
Er werd enkele weken terug zelf verdiend gewon-
nen van koploper Ulftse Boys met 3-1. De uit-
wedstrijden zijn wat wisselvalliger bij het 1e elftal, 
al waren de laatste 2 uitwedstrijden weer wat sta-
bieler…  
De uitwedstrijd tegen KSH werd in de laatste mi-
nuten gewonnen. Een wedstrijd die beide kanten 
op had kunnen vallen werd nu wel gewonnen, wat 
in andere uitwedstrijden, Vosseveld en 
Breedenbroek niet gebeurde ook al waren we met 
fasen de bovenliggende ploeg. In Harreveld kwam 
GWVV verdient op 1-0 voorsprong al kwam 
GWVV zelf ook een paar keer goed weg. Enkele 
minuten na de rust kwam KSH weer op gelijke 
hoogte uit een cornerbal… 
Dit was ook de fase waarin Harreveld GWVV wat 
meer onder druk probeerde te zetten maar veel 

G.W.V.V.  1  

Thuis nog ongeslagen…. 

langs de lijn 

gevaarlijker dan wat 
vrije trappen en corner-
ballen kwam het niet. 
Enkele minuten voor 
het einde van de 
wedstrijd scoorde 
Varsselder de winnen-
de treffer, 2-1 in de 
lastige wedstrijd in 
Harreveld. 
Een week later in 
Gaanderen tegen VVG 
kwam GWVV al vroeg 
in de wedstrijd op 
achterstand door een 
verkeerde terugspeel-
bal. Gelukkig toonde 
de ploeg karakter en 
liet het de kopjes niet 
hangen. De eerste helft waren de ploegen redelijk 
aan elkaar gewaagd maar gescoord werd er niet 
meer voor rust. Na de thee namen de geel witten 
het initiatief en was het de bovenliggende ploeg. 
Nadat een speler van VVG het terecht het veld 
moest verlaten na zijn 2e gele kaarten scoorde 
Varsselder de terechte gelijkmaker en ging het vol 
voor de winst. 
Enkel goede kansen kwamen er maar de goed 
keepende VVG kieper hield de ploeg uit Gaan-
deren in de wedstrijd. 
Vlak voor het eind-
signaal kreeg GWVV 
een onnodige vrij trap 
tegen net buiten de 
16 meter. De vrije 
trap werd genomen 
en de bal belande 
tegen een arm van 
een GWVV speler in 
de muur en de 
scheidsrechter kende 
VVG een penalty 
toe… 
Deze penalty werd 
benut en waar 
Varsselder recht had 
op 3 punten ging het 
met 0 punten 
huiswaarts. Gestolen 
punten gaf de VVG 
trainer toe… 
Zondag 10 november speelt het 1e elftal tegen 
Erix. Een lastige tegenstander die de Ulftse Boys 
afgelopen zondag de 2e nederlaag bezorgde. We-
er een belangrijk duel om de strijd voor de 
bovenste plaatsen. 

‘snelle’ Jelle scoorde al 
vroeg in de wedstrijd. Ulftse 
Boys spelers  verslagen  
achterlatend onder het nieu-
we scorebord. 

GWVV 1 Langs de lijn… 
Dennis Lohschelder 
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(vervolg GWVV langs de lijn) 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

11 november GWVV 1 - Erix 1 aanvang 14:30 uur 
18 november Winterswijk 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
2 december GWVV 1 - Zelhem 1 aanvang 14:30 uur 
9 december Halle 1 - GWVV 1 aanvang 14:30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

In herinnering aan 

Gusta Slutter-Lukassen 

J l. vrijdag 2 november is GWVV lid Gusta 
Slutter op 86-jarige leeftijd overleden.  
Gusta is nadat haar man Teun en GWVV-er 
bestuurder overleed, lid gebleven van onze voet-
balvereniging. We hebben haar niet zo veel ge-
zien op sportcomplex De Buitenham, maar bij bij-
zondere gelegenheden zoals o.a. jubilea liet ze 
haar gezicht graag zien. Bij het 40-jarig bestaan 
heeft ze samen met de echtgenotes van andere 
overleden GWVV-bestuurders een blijk van 
waardering ontvangen van onze voorzitter. 
 
Wij wensen de familie Slutter veel sterkte toe met 
het dragen van dit verlies. 

Gusta tijdens het 40-jarig GWVV jubileum 
met het oudste GWVV lid Alie Mulder (links)   

O p 14 oktober voor de derby GWVV 1—Ulftse 
B. 1 werd een voorwedstrijd gespeeld tussen 
GWVV D1 tegen de Ulftse Boys D2. Onder grote 
publieke belangstelling van papa’s, mama’s,  
broers, zusters, opa’s en oma’s probeerden zij het 
publiek warm te krijgen voor de ‘grote’ wedstrijd. 
Er werd met veel inzet gevoetbald van beide kan-
ten. Het leek erop dat GWVV een grote overwin-
ning zou behalen maar UB kwam de 2e helft goed 
terug.Het werd uiteindelijk 4-2 voor GWVV D1. 
Wat een voorbode was voor de ‘grote’ wedstrijd. 

Voor meer foto’s kijk op:  
http://www.mijnalbum.nl/Album=UWJOWN4J 

Voorwedstrijd 

GWVV D1-Ulftse B. D2 

http://www.mijnalbum.nl/Album=UWJOWN4J
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PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

Tjebbe Huls  
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1–  

Ulftse Boys 1 
 

Hallo allemaal, 
  
Hierbij ff een kort verslag 
van deze dag: 
  
Wat verscheen er een 
grote lach op Tjebbe's gezicht toen Christel 
zondag 7 okt belde met de beroemde vraag:  
pupil van de week zijn. 
Als ouders zijnde kun je dan al geen NEE meer 
antwoorden op deze vraag. 
Aanwezig zijn bij zo'n streekderby GWVV - 
ULFTSE BOYS was zekers speciaal vooral omdat 
er ook nog een leuke voorwedstrijd was . 
De pupillen van de tegenstanders onder leiding 
van 2 mannen, Tom Wanders en Erik Frazer , 
waarvan  het hart toch in Varsselder ligt is dan wel 
heel grappig. Deze wedstrijd won GWVV natuurlijk 
ook . ( jammer he Tom ) 
We moesten om 12.45 uur aanwezig zijn waarna 
de middagindeling besproken werd. Volgens Tjeb-
be was dit niet nodig want het was  namelijk al zijn 
tweede keer.!! 
Eerst volgende de wedstrijdbespreking onder in 
de kelder, toch wel spannend, daarna het warmlo-
pen ...meelopen met de spelers ...vasthouden 
westrijdbal..tost om de aftrap en toen de mooiste 
goal van de wedstrijd : Tjebbe dribbelde via de 
achtertuin van Henny Ketelaar naar de goal!! 
De middag verliep uitstekend  .. goed verzorgd 
met een drankje en de bal als aandenken..Ook 
van de scheidsrechter kreeg Tjebbe de munt van 
de tost. Geweldig dan ook dat  GWVV WON met 3
-1. Geen verwachte uitslag!!! De jongens speelde 
allen perfect. Na de wedstrijd nog wat gedronken 
in het dorpshuus onder een gemoedelijke sfeer. 
Kortom een middag die Tjebbe nog lang zal heu-
gen. 
Wij als ouders 
danken een ieder 
die aan deze 
geweldige middag 
zijn bijdrage heeft 
geleverd. 
ps Tjebbe  sliep 's
-avonds met de 
bal vol 
handtekeningen 
in bed!!!! 
  
Bedankt... 
  
Eric Huls - Samantha Fischer -Tjebbe 

PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Sem  

Schepers  
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1–  

Marienveld 1 
 

 
 
Hoe heet je : Sem Schepers 
Leeftijd:10 
Bij welke team van gwvv 
speel  je: D1 
Op welke plek speel je in een 
wedstrijd: rechts voorin 
Vond je het een leuke 
wedstrijd : ja want ze deden het heel goed 
Wie heeft je geholpen : Sven te Kaat en Christel 
Hoe vond je het : het was erg  leuk en gelukkig 
hebben ze gewonnen  
Wie was het beste : Dominiek, maar de andere 
waren ook heel erg goed 
Hoe was de dag : heel leuk  en spannend 
De aftrap : de aftrap was erg leuk omdat ik daarna 
gescoord heb. De keeper van Mariënvelde was 
heel aardig. 
Wat heb je gekregen:  een bal met alle 
handtekeningen (maar die mogen er niet van af) 
en een vaantje van de scheidsrechter. 
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H et kunstgrasveld was formeel al in gebruik 
sinds eind september maar is nu ook officieel 
geopend op 20 oktober j.l., 
Hiervoor was door de stichting een speciale open-
ingswedstrijd georganiseerd tussen Oud De Graaf-
schap en een GWVV Old Star Regio Team olv 
Jules van de Pavert en Frans van Hardeveld. Pret-
tige verrassing was nog dat naast de al veel 
bekende namen bij oud de Graafschap wegens 
enkele afmeldingen ook streekgenoot Jan Vree-
man en 'keeper' Ron Olyslager hun opwachting 
maakten in dit elftal. Voorafgaand werden enkele 
korte toespraken gehouden door zowel de voor-
zitters van GWVV, Stichting de Buitenham en van 
het Gilde, de officiële aftrap vond plaats door 
wethouder van Balveren. We kunnen als stichting 
terugkijken op een enerverende periode die op 
deze dag uitstekend werd afgesloten met deze 
officiële openingswedstrijd. Het weer werkte mee 
en iedereen was vol lof over het kunstgrasveld, de 
accommodatie en de prestaties die we hiermee als 
gemeenschap hebben geleverd. Ook het idee om 
alle buurtverenigingen hierbij te betrekken door 
oud selectie spelers uit te nodigen voor het Old 
Star Regio team werd alom gewaardeerd, het 
werd een prachtige wedstrijd compleet met 'koud 
vuurwerk' een heuse voorwedstrijd en helaas een 
nipte nederlaag voor het Regio Team (1-2). Ook 
de afsluiting in het dorpshuis was zeer geslaagd 
en het bleef tot laat in de avond zeer gezellig. 
 

Multifunctioneel- 
Gemeenschapszin-Saamhorigheid 

 
Zoals ik met deze 3 begrippen al aangaf in mijn 
openingswoord hebben we als gemeenschap 
Varsselder-Veldhunten wederom een geweldige 
prestatie neergezet met de realisatie van dit kun-
stgrasveld, zonder al die vrijwilligers was dit natu-
urlijk niet mogelijk geweest. Toch wil ik met name 
ook de overige commissie leden noemen: Jules 
van de Pavert, Paul Schut en Erik Ketelaar, zij 
hebben vanaf begin dit jaar met veel energie de 
kar getrokken om dit voor elkaar te krijgen. Op dit 
moment rest nog de laatste klus en dat is de reno-
vatie van onze tribune, we zijn al een heel eind op 
weg en hopen hier ook de laatste puntjes op de i 
te kunnen zetten zowel qua werk als financieel. 

Het kunstgrasveld is nu gereed als sluitstuk van 
ons multifunctioneel complex en wordt al gretig 
gebruikt door vooral GWVV maar ook bijvoorbeeld 
door de basisschool. Uiteraard is het mogelijk om 
het veld voor allerlei doel-einden te gebruiken en 
zullen we als stichting het multifunctionele karak-
ter zoveel mogelijk proberen te benutten. Dit is 
ook belangrijk om voor de toekomst de nodige fi-
nanciële reserves op te bouwen voor onderhoud 
en vervanging. Uiteraard stellen we bijvoorbeeld 
buurtclubs in de gelegenheid om van onze 
prachtige accommodatie gebruik te maken door 
het veld bijv. in de wintermaanden bij slechte we-
ersomstandigheden tegen een acceptabele ver-
goeding beschikbaar te stellen. 
Maar ook commerciële partijen als een voet-
balschool e.d. kunnen natuurlijk prima op ons 
complex terecht. De combinatie van gebruik kun-
stgrasveld, kleedruimten, dorpshuis, sportzaal en 
vergaderzalen zijn natuurlijk uitermate geschikt 
om evenementen, toernooien, sportwedstrijden 
e.d. te organiseren. Iedereen die ideeën heeft of 
groepen/verenigingen kent die wat wil organiseren 
laat ze vooral horen aan ons zodat we met zijn 
allen een bijdrage kunnen leveren aan de ont-
wikkeling en in stand houden van ons multifunc-
tionele complex. 
 
Voor meer informatie over stichting ' De Buiten-
ham' , de gebruiksmogelijkheden van het kunst-
grasveld en de voorwaarden waaronder dit kan 
plaatsvinden kun je terecht op de dorpswebsite:  
http://www.varsselderveldhunten.nl 
onder het kopje stichting de Buitenham/
reserveringen. 
 
Wil je de foto's of de video van de opening nog 
eens terugzien dan kun je hiervoor ook op de 
website terecht. Of ga naar: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=YCLVQDCZ 
 
 
Met vriendelijke groet, 
René Hakvoort 
Voorzitter Stichting De Buitenham 

Rea l i s a t i e  kuns tg r a sve ld  

een  f e i t  na  o f f i c i ë l e   

open ing  op  20 oktober  j . l .  

Wethouder Gerard van Balveren  
verricht hier de aftrap van  

het multifunctioneel kunstgrasveld. 

Het OLV Gilde en fanfare St. Gregorius brengen een 
serenade  t.g.v de opening van het kunstgrasveld. 

http://www.varsselderveldhunten.nl
http://www.mijnalbum.nl/Album=YCLVQDCZ
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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 
30-9-2012 wedstrijd tegen Marienveld 1  
Sponsor Bosman Transport 
14-10-2012 wedstrijd tegen Ulftse Boys 1  

Sponsor Jan en Willemien Frazer 
11-11-2012 wedstrijd tegen Erix 1  

Sponsor Autobedrijf Ditters-Schweckhorst 
2-12-2012 wedstrijd tegen Zelhem 1  

Sponsor Beent en Nardy Klynsma 
27-1-2013 wedstrijd tegen Terborg 1  

Sponsor RSchut verhuur 
17-2-2013 wedstrijd tegen Vosseveld 1  

Sponsor Klein poehuis konstruktie bv 
10-3-2013 wedstrijd tegen Ajax Breedenbroek 1  

Sponsor LNagro advies 
24-3-2013 wedstrijd tegen KSH 1  

Sponsor Ronny Overbeek Metsel- en Tegelzet
       bedrijf 
21-4-2013 wedstrijd tegen Winterswijk 1  

Sponsor Jan en Christel 
12-5-2012 wedstrijd tegen Halle 1 

Sponsor Rabobank Graafschap zuid 
20-10-2012 wedstrijd GWVV old star region team 

 tegen oud De Graafschap 
  Sponsor Schuurman Schoenen 

BALLEN SPONSORS 

SEIZOEN ‘12-’13 
 

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 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand oktober zijn ons wat dingen opgeval-
len op de Buitenham, de opening van het kunst-
grasveld en de aansluitende wedstrijd tussen de 
oud Graafschappers en het GWVV old star regio 
team, de gebroken pink van Rick Hendrixen, de 
goed bezochte ledenvergadering, de vervolmaking 
van de kleedkamers en de uitstekende prestatie 
van GWVV 1 tegen koploper Ulftse Boys. Alle 
werden genomineerd, er kan er echter maar 1 
uitverkozen worden en dat is deze 
maand ...............Niels Schweckhorst, 
Niels speelt sinds het seizoen 2011-2012 voor 
GWVV en had o.a. een groot aandeel in de over-
winning tegen Ulftse Boys. In deze rubriek vragen 
we Niels hoe het hem bevalt bij GWVV en of hij 
hier zijn stekkie heeft gevonden. 
  
Niels, 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? 
 
Nou ik ben Niels Schweckhorst 25 jaar, woon 
samen in Ulft met Silke Hartering. 
Ik ben werkzaam Bij intersport in Doetinchem als 
verkoper en beheer de Fanshop van De graaf-
schap, dit doe ik met veel plezier. 
 
Je speelt nu voor het 2e seizoen bij GWVV, hoe 
bevalt het je bij GWVV, en is het zo gegaan zoals 
je verwacht had? 
 
GWVV is echt een dorpsclub waar iedereen elkaar 
kent, en door wat er de laatste tijd allemaal is bij-
gekomen en is gerealiseerd ook laat zien dat men 
voor elkaar klaarstaat een hechte club is.  
Mijn eerste seizoen verliep moeizaam, ik moest 
wennen aan het veelal fysieke spel en scheids-
rechters;) getuige mijn aantal kaarten in m’n eerste 
jaar haha. ik speelde ook niet veel op mijn eigen 
positie maar op 10 en dat betekent ook veel 
verdedigen wat niet m’n sterkste punt is. 
Dit seizoen speel ik op m’n eigen plek en vind ik 
zelf dat beter tot m’n recht kom, en heb ik nog 
GEEN kaart gepakt!. 
 
Het is leuk/goed om te horen dat je trots bent om 

het feit dat je dit jaar nog geen enkele kaart 
'gepakt' hebt. Het zal je sieren als je dat dit 
seizoen zo vol houdt. 
  
Je speelt nu op je 'eigen' plek zoals je dat zo mooi 
noemt op nr. 9. Spitsen zijn er in verschillende 
smaken en soorten, als je jezelf moet typeren als 
spits zijnde, in welke categorie spits kunnen we 
jou dan scharen? 
 
Ik ben niet snel, dus ben meer van in de voeten 
spelen 1/2  zoeken en van de zijkanten bediend 
worden. in de 16 kom ik het sterkst tot m’n recht. 
 
Welke redenen had je om naar GWVV te komen? 
 
Ik kende bij GWVV al een heleboel jongens o.a 
mijn maatje Maik Jansen, en volgde GWVV eigen-
lijk altijd alwel in de krant. 
Nadat het bij sdouc er naar uitzag dat ik geen 
vaste plek zou krijgen en destijds met m’n werk 
(intersport in Borculo) en tijd ook niet zou redden, 
wou ik graag ergens anders voetballen. 
Toen ik wist dat Sven te Kaat ook nog naar GWVV 
ging en het gesprek met Patrick goed ging, was 
het voor mij al snel duidelijk dat ik bij GWVV wilde 
gaan spelen.     
  
Zou je een paar verschillen op kunnen noemen 
tussen je vorige club en je huidige club?  
 
Sdouc is natuurlijk veel groter en commerciëler 
dan Gwvv, kijk naar wat er allemaal bij inzit/komt 
(o.a Hockey, jong graafschap) 
Bij gwvv worden de kleinere dingen veel meer 
gewaardeerd waar het bij sdouc al "gewoon" is 
(trainen op hoofdveld, Nieuwe ballen, trainings-
kleding) 
 
In de zomerperiode was er even in de wandel-
gangen sprake van dat je GWVV zou verlaten, je 
hebt uiteindelijk toch besloten om hier te blijven 
voetballen. Wat deed jou twijfelen om hier te bli-
jven voetballen? 
 
Wat ik al eerder aangaf moest ik echt wennen aan 
het fysieke voetbal en dat bij sdouc het tempo 
hoger lag, had ik daar moeite mee om aan te pas-
sen, terwijl ik het super naar m’n zin had. 
En m’n grootste supporter m’n vader zei de hele 
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tijd dat hij vond dat ik er makkelijk meer uit kon 
halen dat ik nu deed en dat bracht me aan het 
twijfelen, het kwam er bij gwvv toen niet uit terwijl 
ik wist dat ik het kon. 
maar toen ik hoorde van het aanleg van kunstgras 
en met de komst van Jelle en Dominiek erbij plus 
dat Silke het hier ontzettend naar de zin heeft heb 
ik toch voor mezelf gekozen en ben ik bij GWVV 
gebleven. 
  
Vanaf de zijlijn lijkt het alsof je vaak de con-
frontatie zoekt met je tegenstander/scheidsrechter, 
zie je dit ook als een onderdeel van je strategie om 
het spel naar je toe te trekken? 
 
Nee, is geen strategie ik was natuurlijk andere 
scheidsrechters gewend en ik ben niet op m’n 
mond gevallen dus dan komt het vaak onbedoeld 
zo over. Ik ging ook op een gegeven moment bij 
me zelf te rade dat ik meer opviel door m’n gedrag 
dan door het voetbal en ook anderen uit hun spel 
hield, toen ben ik eraan gaan werken om alleen 
maar met voetbal bezig te zijn en niet met de ding-
en eromheen. 
 
Dan de wedstrijd tegen Ulftse Boys, kun je ons 
vertellen met wat voor een instelling jullie deze 
wedstrijd ingingen, en hoe jij deze toch wel bijzon-
dere wedstrijd beleefd hebt? 
 
Ulftse Boys is natuurlijk DE derby en we hadden 
nog wat tegen hun goed te maken van de vorige 
wedstrijden. We wisten dat we de toch lichtelijke 
arrogantie van hun konden afstraffen en dat het op 
ons veld ging gebeuren. We hadden meteen het 
gevoel dat hier voor hun niets te winnen viel en dat 
we als team voor elkaar door het vuur gingen de 3 
punten wisten te pakken. 
Voor mezelf was het helemaal speciaal omdat het 
vorig seizoen de laatse wedstrijd was die m’n 
vader van me heeft gezien en toen kwam het er 
niet uit, en nu liep het wel, maar heeft die het 
helaas niet mogen meemaken, dus toen kwamen 
alle emoties er na de wedstrijd uit. 
  
Morgen de wedstrijd tegen VVG'25, durf je hier al 
een voorzichtige voorspelling voor te doen? 
 
Als we als team er weer voor elkaar staan, en ons 
spel spelen wat we kunnen dan ben ik ervan over-
tuigd dat we morgen de punten weer meenemen 
naar Varsselder, en als we blessurevrij blijven dit 
seizoen en de koppies erbij houden kunnen we 
mischien nog wel een feestje vieren aan het eind 
van het seizoen want we doen voor niemand 
onder in deze klasse. 
 
We zijn nu na de wedstrijd van VVG'25 kun je ons 
in het kort vertellen hoe het is gegaan? 
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We kwamen al naar 4 min op een 0-1 achterstand 
wat onnodig was, daaarna kropen we nog een 
paar keer door het oog van de naald. Zelf had ik 
op slag van rust 1-1 kunnen maken maar het schot 
had meer naar de hoek gemoeten. 
De 2-de helft komen we goed uit de startblokken 
pakken hun fel aan en creeren ook kansen, wie de 
keeper ook geweldig pakt, en hun daardoor in de 
wedstrijd houd. Na de 1-1 en ook nog tegen 10 
man hadden we het beter uit moeten spelen maar 
dat lieten we na en door een discutabele pingel 
verliezen we de wedstrijd met 2-1.   
 
Na dit verlies hang je net onder de sub-top en is 
winnen de komende wedstrijden gewoon nodig om 
aansluiting te houden. Heb je voor jezelf het idee 
dat het systeem dat jullie de afgelopen weken heb-
ben gespeeld de juiste is om het Erix, Winterswijk, 
Halle en Zelhem in de komende weken lastig te 
maken? 
 
We weten gewoon dat we goed kunnen voetballen 
en niks onderdoen voor de andere ploegen in de 
competitie. ik denk dat ons systeem wel goed is 
maar zal soms beter moeten worden uitgevoerd 
want sommige wedstrijden maken we het onszelf 
onnodig moeilijk. Wel zie ik verbetering ten opzich-
te van vorig jaar, vind dat we als team groeien. De 
volgende wedstrijden zijn ook stugge ploegen en 
zullen we naast ons spel wat we willen spelen de 
mouwen moeten opstropen en erop moeten klap-
pen.   
 
We zien jullie altijd voor de wedstrijd in de 
voorbereiding sjouwen met zo'n grote sound-
blaster, kun je het mistery hierachter verklappen? 
  
Voor de wedstrijd even lekker de boel op scherp 
zetten met muziek is toch beter dan dat het zo stil 
is in de kleedkamer. Dus dan knallen we de muz-
iek erop en kleden we ons om en af en toe gooien 
jelle visser en dominique er nog een lekker dansje 
eruit. Zo heeft ieder z’n eigen voorbereiding. 
  
  
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat 
zou dat dan voor jou zijn? 
 
Dat ik nog lang zo mogelijk zonder blessures kan 
blijven voetballen. 
  
 Enkele keuzevragen; 
 Spits of schaduwspits - spits 
 hoge bal of lage bal - lage bal 
 Adidas of Nike - Adidas 
 Varsselder of Ulft - Ulft (omdat ik daar woon en 
het erg naar me zin heb)  
 Kerstmis of Oud en Nieuw - Kerstmis  
 Goudblond of Geelblond - goudblond 
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Als je nog iets kwijt wil en of denkt waarom heb-
ben ze mij dit of dat niet gevraagd dan geven we 
je daar nu de gelegenheid voor. 
 
N.V.T.  
 
Niels bedankt voor je medewerking aan deze ru-
briek, we wensen je veel succes met GWVV 1 en 
dat de nodige punten behaald zullen worden. 
  
Niks te danken, we gaan ons best doen. Jullie ook 
bedankt, vond het leuk om aan dit interview deel te 
nemen. 
  
 
De redactie. 

N adat we de eerste 2 wedstrijden gewonnen 
hadden, moesten we eind september uit naar 
NVC. 
Netterden is altijd een stugge tegenstander en 
wanneer het scoren uitblijft dan krijg je daar een 
moeilijke tijd. Gelukkig voetbalden we de eerste 
helft goed en werden er 2 goals gemaakt. Helaas 
maakte de leiders een tactische fout door 2 mid-
denvelders in de rust te wisselen en daar niet de 
goede spelers weer voor in het veld te zetten. 
Ondergetekende moest daardoor lijdzaam toezien 
hoe NVC terugkwam met 2 goals. Toen het leed 
geleden was mocht ik er toch nog in, maar helaas 
is het bij 2-2 gebleven. Gelukkig leren de leiders er 
iedere week iets bij en ik denk dat we ze binnen-
kort maar op een cursus moeten sturen om hun 
tactisch inzicht te bevorderen. 
Zondag 7 oktober 2012 was de kraker thuis tegen 
SDOUC 6. Deze tegenstander werd van tevoren 
gezien als één van de titelkandidaten. Zij be-
gonnen ook zeer sterk aan de wedstrijd met een 
paar scherpe aanvallen waar gelukkig maar 1 keer 
uit gescoord werd. Helaas voor hun viel er een 
spelbepalende speler uit en moesten ze hun team 
anders neerzetten. Op een gegeven moment 
kreeg een speler van hun ook nog eens 5 minuten 
straf en toen brak de tijd van GWVV 5 aan. 
Door zeer geconcentreerd voetballen en een paar 
mooie aanvallen kantelde de wedstrijd. 
Het is uiteindelijk 5-2 geworden, een mooie 
wedstrijd met een mooi resultaat. 
De week daarop mochten we naar Terborg om 
daar aan te treden tegen het vijfde. Terborg is al-
tijd een lastige tegenstander en ook dit keer had-
den we een onrustige wedstrijd. Gelukkig scoren 
we dit jaar redelijk gemakkelijk, maar we krijgen ze 
soms ook veel te gemakkelijk tegen. Na een zeer 
onrustige wedstrijd was de eindstand 2-3 in ons 
voordeel en dan ga je toch een stuk fijner naar hu-
is. 
Na een gedwongen zondagje rust omdat er geen 
wedstrijd was mochten mijn teamgenoten thuis 
voetballen tegen St. Joris 4. Deze tegenstander 
werd ook met argusogen bekeken omdat je bij St. 
Joris nooit weet wie ze meenemen. 
Helaas kon ik niet meedoen omdat ik verplicht-
ingen elders had. Ik heb nog wel even voor mijn 

team-
genoten gebeden en waarschijnlijk hebben ze 
daardoor met 7-1 gewonnen. Als ik het goed heb 
gehoord was René (Remy) Hakvoort de gevierde 
man met 3 doelpunten en kon Theo Heutinck de 
bal vanaf 11 meter niet tussen de palen krijgen.  
De laatste wedstrijd voor deze Boogbal was uit 
tegen Wolversveen. Jammer genoeg spelen deze 
mensen om 12:30 uur zodat je hele zondag een 
beetje in het teken staat van voetbal. 
In de morgen kun je nog net een ontbijtje maken 
voor vrouw en kinders  voor de broodnodige plus-
punten die je s’middags nodig hebt omdat je na-
tuurlijk veel te laat thuis komt. 
De eerste helft was niet goed. Door een dekkings-
fout en een mooi schot maakte Wolversveen de 1-
0. Het duurde daarna vrij lang voordat we de 
aansluitingstreffer maakten en in de rust was er 
dan ook het èèn en ander te bepraten. Tijdens 
deze wedstrijd kwam weer een fenomeen naar 
boven waar we af en toe last van hebben. 
Teveel mensen denken dat ze binnen de lijnen 
maar alles kunnen zeggen wat er in hun hoofd 
opkomt. Ik noem bewust geen namen, maar er 
zijn meerdere spelers die ik bedoel. Ik zelf ben er 
ook één van. Het is jammer dat daardoor de sfeer 
enigszins verziekt wordt. 
We staan bovenaan en kunnen heel hoog eindi-
gen omdat we af en toe zeer goed voetballen. We 
doen onszelf tekort wanneer we door praten ons 
niveau naar beneden halen. Ik ben 42 jaar en ik 
hoef niet iedere week een les te krijgen in tactisch 
voetballen. Daar betaal ik geen contributie voor. Ik 
zeg het daarom nog 1 keer en dan zal ik proberen 
om mijn mond ook eens dicht te houden.  
Denk eerst eens na voordat je iets zegt. Voor je 
zelf kan het heel onschuldig klinken, maar de an-
der heeft er wel problemen mee. 
Ik ben trainer van de F-pupillen en als ik dan hoor 
wat daar al tegen elkaar gezegd wordt. Het zijn 
kinderen van rond de 7 jaar en af en toe schaam 
ik me ervoor. Het zal wel bij de mondigheid horen 
van deze tijd, maar respect naar elkaar toe staat 
bij mij hoog in het vaandel. Respect krijg je echter 
niet, die moet je verdienen! 
Wij zijn allemaal volwassen mensen en ik hoop 
dat we in de nabije toekomst nog met veel plezier 
met elkaar voetballen want daar gaat het mij in 
eerste instantie om met plezier voetballen.  
Winnen is leuk, maar met plezier winnen is leuker! 

GWVV 5 blijft op stoom 
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Ik laat dit onderwerp nu maar voor wat het is. Ik hoop dat we in de volgende Boogbal kunnen zeggen dat 
we op de goede weg zijn. 
Volgende week hebben we een rustmoment omdat onze poule maar uit 11 teams bestaat. Daarna mogen 
we weer op ons kunstgrasveld voetballen tegen Kilder. Met een beetje geluk en inzet zijn we de 
“herbstmeister” van onze poule. 
 
groetjes Hans Bruins 
(nog steeds een middenvelder ook al zegt de Super Elf iets anders) 

D e meeste spelers van het tweede elftal staan 
toch niet bekend als mooiweer-voetballers(in 
mijn ogen), maar met de intrede van het 
herfstweer, vallen de resultaten toch wat tegen. 
En nu de temperatuur daalt zijn er opeens veel 
spelers met pijntjes en vage blessures.  
Tegen VVG en Varsseveld verloren we twee keer 
achter elkaar, maar tegen Terborg herpakten we 
ons, en werd de eerste 3-punter binnengehaald 
met een goede 3-1 overwinning. De week erop, 
behaalden we een gelijkspel tegen WVC  en 
hierdoor duurt onze ongeslagen reeks nu al twee 
wedstrijden. Het lek is boven?! 
Wat betreft de blessures: Rick z’n hand is inmid-
dels weer uit het gips, dus hij is op de weg terug. 
En voor de rest is iedereen ook weer nagenoeg fit 
geraakt. Daarnaast hebben we een kwaliteitsim-
puls gekregen met de Varsselderse Mart Aalders, 
die afkomstig is van SDOUC. Na één training ging 
hij overstag en tekende hij de papieren. Ondertus-
sen heeft hij ook al zijn eerste minuten gemaakt in 
het geel-wit.  
De komende wedstrijden is het zaak dat we punten 
pakken en hopen dat iedereen fit blijft. Alhoewel 
dinsdagavond-ziekenbezoekjes ook niet verkeerd 
zijn…. 
 
Roel 

GWVV 2 weer op de goede weg!? 

Tom Wanders  

tassensponsor GWVV 2 

O p zondag 21 oktober kreeg leider Marco 
Jansen uit handen van Tom Wanders voet-
baltassen uitgereikt. Het 2e elftal is Tom zeer 
erkenntelijk voor deze gulle gave. De dank is dan 
ook groot. Zo vormt het 2e elftal nog meer een 
eenheid, wat in het veld terug te zien is. 
Tom Bedankt!  
Van je mede-speler moet je het dan ook hebben. 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 
maand november 

November: 

2 William  Knipping 

6 Gijs  Roseboom 

7 Rick  Hendrixen 

8 Jos  Mulder 

9 Frank  Rots 

9 Ferdie  van de Pavert 

10 Arno  Geurts 

12 Jorick  Messink 

13 Lars  Hendrixen 

13 Sven  Huls 

14 Stan  van de Pavert 

18 Ronny  Overbeek 

18 Guus  Kroesen 

19 Gerard  Martens 

20 Esger  Stork 

22 Bart  Razing 

22 Han  van de Pavert 

23 Dominiek  Seinhorst 

23 Cas  Aalders 

29 Carlo  Molenaar 

30 Koen  Bussink 

30 Hans  Bruins 

“Huiselijke sfeer  

en dan net  

iets meer!” 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN 

 
Uitslagen G.W.V.V.: 

29-9-2012 Terborg D2G GWVV D1 2 9 

29-9-2012 GWVV C2D GSV '38 C2 0 7 

29-9-2012 GWVV C1G 
WVC-SKVW-

Winterswijk C2 1 2 

30-9-2012 GWVV 2 VVG '25 3 0 3 

30-9-2012 Zeddam 3 GWVV 3 0 3 

30-9-2012 NVC 3 GWVV 5 2 2 

30-9-2012 GWVV 4 Doetinchem 6 1 3 

30-9-2012 GWVV 1 Marienveld 1 6 0 

6-10-2012 GWVV D1 Longa '30 D5 0 6 

6-10-2012 GWVV F1 Silvolde F2 5 0 

7-10-2012 GWVV 3 SVGG 2 1 2 

7-10-2012 GWVV 5 SDOUC 6 5 2 

7-10-2012 Varsseveld 4 GWVV 2 6 3 

7-10-2012 Ajax B 1 GWVV 1 2 1 

13-10-2012 Terborg F1 GWVV F1 15 3 

13-10-2012 AZSV D5 GWVV D1 6 2 

13-10-2012 GWVV C2D VVG '25 C3 1 6 

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

Bredevoort C1G 2 1 

14-10-2012 GWVV 2 Terborg 2 3 1 

14-10-2012 Terborg 5 GWVV 5 2 3 

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

14-10-2012 GWVV 4 SVGG 3 1 1 

14-10-2012 GWVV 1 Ulftse Boys 1 3 1 

21-10-2012 NVC 2 GWVV 4 2 0 

27-10-2012 GWVV D1 Gendringen D2G 10 0 

27-10-2012 Concordia-W C4 GWVV C2D 3 3 

27-10-2012 AZSV C2 GWVV C1G 2 1 

28-10-2012 Ulftse Boys 5 GWVV 4 7 1 

28-10-2012 GWVV 3 SDOUC 7 2 3 

28-10-2012 GWVV 5 Sint Joris 4 7 1 

28-10-2012 WVC 4 GWVV 2 2 2 

28-10-2012 KSH 1 GWVV 1 1 2 

3-11-2012 Ulftse Boys D2 GWVV D1 1 10 

3-11-2012 Den Dam F1 GWVV F1 8 0 

3-11-2012 GWVV C2D Varsseveld C3 1 3 

3-11-2012 GWVV C1G Gendringen C1 9 0 

4-11-2012 DVC '26 10 GWVV 3 3 0 

4-11-2012 GWVV 4 SDOUC 8 0 3 

4-11-2012 Wolfersveen 3 GWVV 5 1 4 

4-11-2012 VVG '25 1 GWVV 1 2 1 

 Wij feliciteren: 

 .Werner en Yvonne Wellink met hun 12½ jarig 
huwelijk. 

 

 Scheidsrechters komen graag naar GWVV om 
te fluiten, maar ook voor de gezelligheid. Het 
werd een week later nog bonter toen dezelfde 
scheidsrechter hier helemaal niet op de Buiten-
ham hoefde te fluiten maar toch na zijn eigen 
gefloten wedstrijd nog ’ even’  kwam kijken.  
Mocht u interesse hebben om onderdak te ge-
ven dan is dat van harte welkom, want het kan 
wel eens zo laat worden dat rijden niet meer 
verantwoordelijk is en dat ontlast anderen weer. 

 Rick Hendrixen, speelde de wedstrijd met een 
gebroken pink, zijn adrenalinegehalte lag der-
mate hoog dat hij dit de volgende morgen pas 
merkte. Rick ontpopt zich langzamerhand als 
publiekslieveling en pin(k)chhitter bij GWVV 1. 

 Ton Scholten heeft een oplossing gevonden 
voor piepende deuren, geen olie maar secon-
denlijm is de oplossing. Dus als je ergens een 
deur niet open krijgt dan is Toon weer preven-
tief bezig geweest. 

 

 Heeft jeugd-scheidsrechter Paul Wijsman een 
tattoo laten zetten? Nee, al had het daar alle 
schijn van, hij vergat papier en turfde de goals 
daarom maar op z'n hand, het werd maar liefst 
10-0. U begrijpt, Paul had z'n handen onder de 
inktvlekken zitten, Robbie Williams was er niets 
bij. Overigens floot hij een prima wedstrijd. 

 Het is trouwens een goede ontwikkeling dat de 
selectie spelers bij de jeugd fluiten.  
Petje af voor deze bereidwilligheid.! 

 Jurgen Schut hanteert hierbij zo zijn eigen re-
geltjes, hij laat pas en te onpas spelers wisse-
len terwijl het spel gewoon doorgaat. Ook 
scheidsrechters maken fouten. 
 

 Marc Arnold scoorde in de wedstrijd op het 2e 
veld op 'gewoon' gras, doordat een 
'polleke' (bekend geworden door Hans van 
Breukelen) de bal van richting deed veranderen 
en de keeper het nakijken had. Hadden ze op 
het kunstgras gespeeld dan was die d’r zeker 
niet in gegaan. Maar goed dat we 2e veld er 
nog hebben liggen.  

 We kunnen ook al niet meer over de uitslag dis-
cussiëren, dat kunnen we nu lezen op het sco-
rebord. Een prachtig bord geschonken door 
Klein-poelhuis konstruktie bv en de Welkoop 
Gendringen. 
Nu zijn we in ieder geval van ‘t gezeur af van 
die supporters die telkens vragen “Hoevol steet 
het?”     

copie binnen: komt uit op: 
4 december 13 december 
19 februari 2013 28 februari 2013 
26 maart 4 april 
14 mei 23 mei 

De Boogbalplanner Seizoen 2012-2013 
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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 

RUSTIG 

  

H et voetbalseizoen is weer in volle gang, de meeste elftallen 
hebben al weer een wedstrijd of 7 gespeeld.  
Over de resultaten kunnen we tevreden zijn, de C2 speelt met nog een 
wedstrijd minder netjes in de middenmoot ook de C1 speelt in de mid-
denmoot.  
De D1 staat op een 4e plaats evenals de F1, zij kunnen nog doorstoten 
naar de 2e plaats want zij hebben nog 2 wedstrijden minder gespeeld. 
Dus over de resultaten hebben we niet te klagen, ook mag er gezegd 
worden dat de trainingsopkomst zeer goed is, dus jongens ga zo door. 
Verder kan er nog vermeld worden dat we zaterdag de 20e oktober een 
leuke middag gehad hebben met de opening van het kunstgrasveld.  
De D1 en C2 hebben een leuke partij gevoetbald waarin de C2 net iets 
beter was als de D1, De jongens en meisjes van de F1 mochten met de 
plaatselijke vedetten en de spelers van oud De Graafschap het veld 
betreden.  
Alles verloopt op dit moment rustig dus we kunnen langzaam al weer 
uitkijken naar de komst van onze goedheiligman en laat het winterweer 
maar komen want wij hebben kunstgras. 
  
Veel voetbalplezier  Gr. het Jeugdbestuur. 

W e hebben tegen Ulftse boys gespeeld.  
We speelden in de 1ste helft erg goed, de eerste goal was binnen de 10 
sec en we kregen nog 2 penalty's, alle twee werden die gescoord.  
Het was niet erg moeilijk, toen de rust kwam stonden wel 9-0 voor.  
De 2e helft werd een stuk moeilijker maar meteen in de eerste 10 minu-
ten was er al weer een goal voor ons, een kopbal we stonden 10-0 
voor. Heel wat later kwam het tegendoelpunt het stond toen 10-1, na 
dat tegendoelpunt werd er niet meer gescoord door ons en ook niet 
meer door hun. 
Wedstrijd afgelopen, we hadden 10-1 gewonnen. We hebben nu ook 
een nieuwe trainer voor op de woensdag eerst waren het Dennis Boer-
boom en Stan van de Pavert nu is Stan al een tijdje weg, nu krijgen we 
Ramiro ter Steeg en Dennis Boerboom op de woensdag. 

Sjoerd Immink 
  

I_________________D1 Varsselder-Veldhunten________________I 

G.W.V.V. D1 
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(vervolg GWVV jeugd) 

N a een voorbereiding van ruim 2 jaar waarin 
de spelers door middel van trainingen, oefen-
wedstrijden en het vorige jaar de SSL competi-
tie klaar gestoomd werden voor het echte werk 
waren de verwachtingen hoog gespannen. 
De TC bestaand uit Mike Frazer, Manfred Kuster 
en Hans Bruins hebben de afgelopen weken ge-
probeerd om de neuzen allemaal dezelfde kant op 
te krijgen. Er bleven natuurlijk een aantal vragen 
open. Zouden de pupillen van de F1 zich staande 
weten te houden op een half veld? 
Zou het tactisch vernuft al zover ontwikkeld zijn 
dat menig tegenstander op dat gebied verslagen 
kan worden? 
Hoever is de individuele ontwikkeling van de 
spelers doorgegaan in de vakantie periode? 
In principe bestaan de F-pupillen uit 10 spelers. 
Het waren er elf maar helaas heeft Paul Maikel 
van Barele aangegeven te stoppen met voetball-
en. We trainen op de woensdag van 18:30 uur tot 
19:30 uur en dan komen Hanneke en Teun Lukas-
sen en Boaz Kwak erbij omdat er nog geen aparte 
groep is voor beginnende spelers. 
Ik zal 1 keer alle namen noteren, maar in het 
vervolg gebruik ik alleen de voornamen, als ik ze 
al gebruik. 
Het team bestaat uit Britt Messing, Marloes Bruins, 
Merijn Berendsen, Gijs Roseboom, César van 
Hasselt, Jurre Ditters, Julian Frazer, Jesper 
Kuster, Boyd Ratering en Tjebbe Huls. 
 
De eerste wedstrijd was uit tegen Etten F1. Door 
goed samenspel en scherpe counters werd het 
uiteindelijk 0-7 voor ons. Ik ga hier niet alle doel-
puntenmakers noteren. Als het goed is staat er nu 
bij de topscoorders van de F1 een bijgewerkte ver-
sie. Persoonlijk vind ik het ook niet zo belangrijk 
wie de goals maakt. Je voetbalt met een team en 
niet alleen. 
De tweede wedstrijd was ook uit en wel tegen 
SVGG F1G. Ook deze wedstrijd ging boven ver-
wachting goed. Helaas kreeg een van de TC leden 
een telefoontje (storingsdienst) en was de rust een 
beetje onsamenhangend. Door de inzet binnen de 
lijnen werd deze wedstrijd gewonnen met 2-6. 
Vanaf die tijd werden er banden opgepompt voor 
de platte wagen en werden er allerlei kunstjes 
geleerd om te laten zien dat wij voor het kampi-
oensschap gingen. 
De volgende wedstrijd was thuis tegen VVG’25 F3. 
In deze wedstrijd was het scoreverloop een beetje 
heen en weer. Pas op het eind van de wedstrijd 
konden we een beetje afstand nemen van de te-
genstander. Het werd uiteindelijk 7-4 voor ons, 
maar we kregen een duidelijke waarschuwing dat 
we scherp moesten blijven voetballen wilden we 
bovenin mee blijven draaien. 
De vierde wedstrijd was thuis tegen Silvolde F2. In 
deze wedstrijd ging alles weer redelijk soepel. De 
tegenstander kreeg bijna geen kans en door mooi 
voetbal, soms een beetje te egoïstisch, maakten 
we toch nog 6 goals. Eindstand was dus 6-0. 
Zo nu hebben we de gewonnen wedstrijden 
gehad. Ik kan nu stoppen met het verhaal en jullie 
denken dan allemaal dat het zeer goed gaat met 
de F1. Gelukkig kun je in het voetballen ook 
gelijkspelen of verliezen. Het is niet zo leuk als 
winnen, maar het hoort erbij. 
De volgende wedstrijd was de kraker uit tegen 

Terborg F1. 
We hadden al gezien dat dit team zeer veel doel-
punten maakte en dit zou echt een test worden 
voor onze pupillen. 
Helaas bleek het meer een test te zijn voor de TC 
om alle tegendoelpunten goed bij te houden. 
De eerste helft (deze bestaat uit 20 minuten) had-
den we al 10 tegendoelpunten. Sommige spelers 
hadden de slaap nog niet uit (we moesten al om 
09:30 uur voetballen) en dat was goed te merken 
op het veld. 
Zoals de laatste tijd ook bij AJAX het geval is 
blijken de F pupillen nog niet in staat te zijn om 
een goede reeks neer te zetten en vast te houden. 
Gelukkig verliep de tweede helft een stuk beter.  
Wij scoorden 3 keer en daardoor werd het maar 
15-3. Mooie les om mee te nemen naar huis. 
Afgelopen zaterdag moesten we uit tegen Den 
Dam F1. De intentie is dan natuurlijk om de 
wrange smaak van de vorige wedstrijd weg te po-
etsen, maar helaas liep het dit keer niet. 
We hebben maar weinig kansen gehad voor de 
goal van Den Dam en uit de tegenaanvallen vielen 
wel een paar goals. Eindstand was 8-0. 
Wat me wel opviel bij deze wedstrijd is dat zelfs F-
pupillen commentaar geven op elkaars prestaties 
en omdat deze kinderen nog niet geleerd hebben 
hoe ze op een correcte manier iets tegen elkaar 
kunnen zeggen worden er dingen gezegd waar ik 
zelfs van schrik. Laat ik zeeeeeeeeeer duidelijk 
zijn. We voetballen met zijn allen en iedereen doet 
naar haar of zijn maatstaven z’n best. Het kan best 
voorkomen dat iemand een fout maakt en dat 
daaruit een goal komt. Dit hoort bij het voetballen 
en mij overkomt het ook wel eens. Ik ben gelukkig 
ook maar een mens.  
We moeten ervoor zorgen dat iedereen plezier in 
het voetballen houdt, want bij GWVV is het niet zo 
dat je de spelers voor het oprapen hebt.  
In ieder geval staan we weer met beide beentjes 
op de grond en is de lucht alweer uit de banden 
gehaald van de platte wagen. 
De volgende wedstrijden zullen we weer plezier in 
het voetballen moeten krijgen en dan komen de 
resultaten ook weer. 
De volgende wedstrijd wordt een zware tegen de 
pupillen van NVC, maar met een goede inzet 
moeten we een eind kunnen komen. 
 
groetjes  
Hans Bruins 

G.W.V.V. F1 

Teamfoto van de F1 in het seizoen 2011-2012 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

November  
23 en 24 Speculaas actie Fanfare St. Gregorius 
25 Sinterklaas intocht 
December 
1 oud papier ophalen 
20 potstootavond GWVV 
23 Kerstconcert fanfare 

Ontspanningsmiddag 

van de Zonnebloem 

bij “ De Zon” . 

Z aterdagmiddag 13 oktober, door de stro-
mende regen, kwamen ongeveer 130 gasten 
van de Zonnebloem uit Ulft en Varsselder naar 
De Zon voor een gezellige middag. 
Na de koffie en cake en het welkomstwoordje van 
voorzitter Jan Löverink kwam Dweilorkest 
WaarOw binnen en had meteen de sfeer te pak-
ken. 
Alle liedjes waren herkenbaar en werden vrolijk 
meegezongen en er werd meegeklapt en ook gin-
gen de armen in elkaar en meegedeind. 
Tussendoor kwam er nog een drankje met warme 
en koude hapjes en werd mevr. Riet Schwartz ge-
huldigd omdat ze al 40 jaar vrijwilligster actief is bij 
De Zonnebloem. 
Daarom werd ze in het zonnetje gezet, ook door 
WaarOw die wisten er wel raad mee!Na de koffie 
met krentewegge vertrok iedereen (weer in de re-
gen) voldaan en tevreden richting huis. 

We werden in 3 groepen verdeeld en kregen een 
rondleiding door het bijzondere museum. 
Vooral de oudere mensen herkenden veel uit hun 
jeugdjaren en wisten mooie verhalen uit 
ervaring te vertellen. Alles werd door de gidsen 
uitgelegd en zijn we weer heel wat wijzer 
geworden. 
Na een drankje, dat muzikaal omlijst werd door 
muziek uit een heuse grammofoon met ouderwet-
se platen van Dorus (er zit een mot in mijn jas), 
gingen we naar Doetinchem waar we bij 
Restaurant Het Perron van een heerlijk 3-
gangendiner genoten. 
Gelukkig hadden we voor een binnen activiteit ge-
kozen want het weer was herfstachtig zodat 
Iedereen een geslaagde en gezellige middag heb-
ben gehad. 
 
Namens de vrijwilligers Els, Riny, Tiny, Wil, Anny 
en Dianne. 

Middaguitstapje afd.Varsselder  

van De Zonnebloem. 

 

W oensdag 3 oktober vertrokken we met 5 
volle auto’s richting Zelhem naar Museum 
Smedekinck. 
Daar werden de 19 gasten van de afd.Varsselder 
met hun vrijwilligers (5) ontvangen door een groep 
enthousiaste gastvrouwen en gidsen met koffie en 
krentewegge. 

Kom es Kieken brengt leven in de 

brouwerij 

N ee, ik schrijf dit niet omdat er in ons dorp 
Varsselder-Veldhunten nooit iets gebeurd. Het 
tegenover gestelde is waar .  
Wij als bewoners beschikken over het meest actie-
ve verenigingsleven in de wijde omgeving. De  ge-
middelde  bewoner van ons dorp zit bij 1,4 vereni-
ging en zijn als dorp in alle markten thuis. Van 
voetbal tot Carnaval, van EHBO tot Bingo. Er komt 
nu zelfs een activiteit rond de nieuwe biljarttafel. 
Nu weet ik eerlijk gezegd niet of ik nu met de brou-
werij of met het leven moet beginnen. Maar een 
ding is zeker, door Ingeborg (onze nieuwe regis 
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seur) krijgt het 
leven in onze to-
neel vereniging 
een andere wen-
ding, een nieuwe 
draai, die wel 
eens heel interes-
sant kan zijn voor 
de jongeren uit 
ons dorp. Niet dat 
ik als bijna zesti-
ger dit niet leuk 
vindt, het is dyna-
misch, gezellig en 
elke avond  een nieuwe warming up of spelletje, 
zoals ik dit toch maar blijf noemen. 

 
Van het stuk waar 
we me bezig zijn 
kan en wil ik nog 
weinig zeggen. 
Maar ik kan u wel 
vertellen dat we in 
maart  geen uitvoe-
ring hebben, maar 
een voorstelling en 
ik durf zelfs te stel-
len dat het een 
voorzichtige theater-
spektakel is, waarbij  

het decor minder statisch is. Licht en geluid krijgen 
een grotere rol als in het verleden.  Ondanks alle 
vernieuwingen kan ik zeggen, dat Bernard ook nog 
langs komt. Met deze cryptische uitspraak sluit ik 
dit stukje. 

Speculaasactie voor nieuwe  

Jeugdleden van  

Fanfare St. Gregorius. 

 

F anfare St. Gregorius uit Varsselder-
Veldhunten houdt op vrijdagavond  23 Novem-
ber en zaterdag 24 November a.s. haar Specu-
laas actie. 
Op vrijdagmiddag worden de speculaaskoeken 
verpakt en klaar gemaakt voor de verkoop. Vele 
inwoners van de Oude IJsselstreek weten onder-
tussen de heerlijke speculazen van bakker Heijer-
man te waarderen en zien de leden van de mu-
ziekverenging uit Varsselder graag aan de deur 
verschijnen. 
Er worden zakjes met hierin acht grote speculaas-
koeken voor de prijs van € 3,00 aangeboden. 
Bij afname van meerdere zakjes betaald U slechts  
€ 2,50 per zakje. 
Vrijdagavond vanaf 18.00 uur en zaterdag de hele 
dag kunt U de leden van St. Gregorius aan de 
deur verwachten in Vasselder-Veldhunten, Meg-
chelen, Ulft en Gendringen.  
 
De opbrengst komt ten goede aan de jeugdoplei-
dingen, aanschaf van instrumenten en uniformen. 
Al enkele jaren heeft de muziekvereniging een 
groot aantal muziekleerlingen. Een groot deel hier-
van heeft afgelopen jaar het A - muziekdiploma 
behaald en zijn vanaf september in het orkest op-
genomen. Deze jonge muzikanten hebben naast 
hun instrument natuurlijk ook een uniform nodig. 
Hiervoor is veel geld voor nodig en de speculaas-
actie bied hiervoor een uitstekende gelegenheid. 
 
Heeft U de verkopers aan uw deur gemist dan kunt 
U vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur en zaterdag te-
recht in ‘Het Dorphuus’ in Varsselder. 
 
De Fanfare is op zoek naar bedrijven, winkels, ver-
enigingen of instellingen die in de  Sinterklaas peri-
ode een attentie willen uitdelen aan klanten of me-
dewerkers. Hiervoor zijn onze zakjes met specu-
laas uitstekend geschikt. Tips, aanmeldingen of 
bestellingen zijn van harte welkom bij Jan Aalders 
tel. 06-21127597 of Henri Hebbink tel. 0315-
632695. 
 
Om alvast in de agenda te zetten: 
 
Het Kerstconcert dat de Fanfare organiseert is op: 
 
Zondag 23 December 2012 
Aanvang:  10.30 uur 
Locatie: Kerkgebouw Varsselder Veldhunten-
Toegang: Gratis 

(vervolg Dorpsnieuws) 

Nieuws vanuit  

Vereniging Dorpsbelangen 

Varsselder – Veldhunten 
 

B este mensen, bent u ook alweer aan het 
nadenken over welke cadeaus te geven? 
Vereniging Dorpsbelangen V-V heeft een 
oplossing voor u. 
2012 is een kroonjaar voor alle vrijwilligers. We 
hebben met zijn allen een prachtig multifunctioneel 
complex gerealiseerd. 
Als Vereniging Dorpsbelangen  kijken we met trots 
terug op 5 juni jl. 
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VDVV ontvangt cheque van Rabobank 
 
Burendag 2012 is voor VDVV de aftrap voor een 
nieuw project. 
Als bestuur VDVV willen we proberen om zoveel 
mogelijk zonnepanelen op 't Dorpshuus te leggen. 
Het achterliggende doel is om exploitatie kosten 
omlaag te brengen. Dit komt alle verenigingen ten 
goede. Rabobank Graafschap -Zuid heeft aan het 
jaar van de coöperatie een aantal mooie initi-
atieven gekoppeld. Voor alle 23 kernen ligt er 
10.000,- euro klaar. 
Tijdens Burendag werd de cheque door de Ra-
bobank aan het bestuur van VDVV overhandigd. 
 
Op de foto namens de Rabobank Cindy, namens 
VDVV, Sandra & Jeroen. 

De kroonprins op 
bezoek in ons dorp, 
wie had dat ooit 
durven dromen. 
Een werkbezoek 
dat nogmaals 
aangaf dat het 
uniek is wat we met 
zijn allen gereal-
iseerd hebben. 
Een zeer ontspan-
nen prins die deze dag alle tijd had voor iedereen. 
Wilt u de komende jaren nog eens nagenieten van 
dat moment dan bieden wij  u de mogelijkheid om 
de speciaal gemaakte DVD te bestellen. 
Hierin worden mensen geïnterviewd, wordt de 
Prins overal gevolgd (behalve in de bestu-
urskamer) en worden de voorbereidingen getoond. 
Een mooi tijdsdocument, waar u nog vele malen 
met plezier naar zult kijken. 
U kunt de DVD bestellen door onderstaand formu-
lier in vullen. 
Ingevulde formulier deponeren in brievenbus bij 
voorzitter VDVV 
Hesterweg 15 
Digitaal bestellen via de dorpswebsite gaat natu-
urlijk ook. 
 
Jong ontmoet oud 
 
Tijdens het bezoek van Kroonprins Willem-
Alexander aan ons Dorpshuus, is er op initiatief 
van VDVV een begin gemaakt om de jeugd en de 
ouderen samen te brengen. Dit is zo goed beval-
len dat het een vervolg heeft gekregen. De Pius X 
school en de Soosgroep hebben besloten om één 
keer per maand, een aantal leerlingen de Soos te 
laten bijwonen, om samen met de ouderen te gaan 
kaarten of bv. een potje bingo te spelen. 
Daarnaast zijn jongeren behulpzaam bij het 
inschenken van koffie of een drankje, opruimen en 
afwassen. Zowel de leerlingen als de deelnemers 
van de Soos vinden het prachtig. Ook de vrijwil-
ligers van de Soos zijn zeer enthousiast over deze 
nieuwe opzet. Er wordt nu al uitgekeken naar de 
volgende maand. Dan zal er een nieuwe groep 
leerlingen komen om er weer een gezellige mid-
dag van te maken. 

(vervolg Dorpsnieuws) 

25 november  
INTOCHT  

ST.NICOLAAS  
VARSSELDER 

 
Verzamelpunt: 14.00 uur 

Leemlandseweg 
rondom de ‘Oranjeboom’. 
Vandaar zal de Sint met  

muziek een rondgang door 
Varsselder gaan maken. 

Eindbestemming 
“Dorpshuus” met  
aansluitend een  

PLAYBACKSHOW 
 

I.S.M Stichting Dorpsbelangen 
Varsselder/Veldhunten 
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10-11-2012 10:00 GWVV D1 Ajax B D2G 

10-11-2012 10:00 GWVV F1 NVC F1G 

10-11-2012 11:00 DZSV C1 GWVV C1G 

10-11-2012 11:30 GWVV C2D DVC '26 C6 

11-11-2012 9:30 Zeddam 4 GWVV 4 

11-11-2012 10:00 Silvolde 3 GWVV 2 

11-11-2012 10:00 GWVV 3 VIOD 9 

11-11-2012 14:30 GWVV 1 Erix 1 

17-11-2012 10:00 GWVV D1 SDOUC D3D 

17-11-2012 10:00 Varsseveld F3 GWVV F1 

17-11-2012 12:00 Gendringen C2 GWVV C2D 

17-11-2012 13:30 GWVV C1G Ulftse Boys C1 

18-11-2012 9:30 GWVV 2 Longa '30 5 

18-11-2012 9:30 Kilder 5 GWVV 5 

18-11-2012 11:30 GWVV 4 VVG '25 5 

18-11-2012 14:00 Winterswijk 1 GWVV 1 

24-11-2012 8:30 FC Trias D5D GWVV D1 

24-11-2012 10:00 GWVV F1 Ulftse Boys F2 

24-11-2012 11:30 GWVV C2D DZC '68 C5 

24-11-2012 12:30 Varsseveld C1 GWVV C1G 

25-11-2012 9:30 Gendringen 3 GWVV 2 

25-11-2012 9:30 Sint Joris 3 GWVV 3 

25-11-2012 10:00 VVL 4 GWVV 4 

25-11-2012 10:00 GWVV 5 Stokkum 4 

1-12-2012 13:30 GWVV C1G FC Trias C2 

1-12-2012 13:30 Silvolde C2 GWVV C2D 

2-12-2012 9:30 GWVV 2 Ruurlo 3 

2-12-2012 10:30 Doetinchem 5 GWVV 3 

2-12-2012 10:30 Westendorp 3 GWVV 5 

2-12-2012 11:30 GWVV 4 MvR 6 

2-12-2012 14:30 GWVV 1 Zelhem 1 

8-12-2012 8:30 VVG '25 F3 GWVV F1 

8-12-2012 9:00 Silvolde D2 GWVV D1 

8-12-2012 13:00 Dinxperlo C1 GWVV C1G 

9-12-2012 10:00 GWVV 3 Silvolde 6 

9-12-2012 10:00 GWVV 5 Gendringen 7 

9-12-2012 10:30 KSH 3 GWVV 2 

9-12-2012 11:15 FC Trias 11 GWVV 4 

9-12-2012 14:30 Halle 1 GWVV 1 

15-12-2012 10:00 GWVV D1 DZSV D2GD 

15-12-2012 14:30 RKZVC C1 GWVV C1G 

Programma GWVV 

november/december 
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Weet je nog van toen? 
O m te komen tot het oprichten van een 
muziekvereniging hier ter plaatse, werd op 
27 augustus 1950 een algemene vergadering 
gehouden. Besturen van verenigingen en 
comite's en andere belangstellenden waren 
welkom. Een comité dat al eerder was 
samengesteld, gaf een uiteenzetting van de 
plannen. Om aan de vereiste gelden te komen 
voor instrumenten ongeveer 3000 gulden zou 
een huis aan huis collecte worden gehouden. 
Door de toen 90 gezinnen tellende plaats werd 
2665 gulden opgehaald. Carel Verheij bood 
zich aan als dirigent, om kosteloos de muzikan-
ten op te leiden, totdat ze een mars konden 
spelen. Door een gekozen bestuur werden de 
verdere plannen uitgewerkt en een ledenwer-
factie gehouden. Op 12 november 1950 vond 
de definitieve oprichting plaats. De vereniging kreeg de naam St. Gregorius, en de gekochte instrumenten 
werden aan 27 leden uitgereikt. Net als bij iedere andere vereniging waren hier ook een aantal families, 
die meerdere werkende leden bijdroeg. Een familie sprong er wel uit, Jansen van de "Achterbuurt". 
(Afgelegen woning). 
De broers hiervan, Teun, Wim en Henk werden ook lid, en een vierde Bernard, woonde op buurtschap 
"De Elst" waarvan 5 kinderen lid werden van de fanfare. Theo de oudste, heeft er inmiddels een lid-
maatschap van 62 jaren opzitten, waarvan het bespelen van de Bas zijn voorkeur heeft. Ook werd hij in 
latere jaren lid van het dweilorkest "Waar Ow", en seniorenorkest "Sara-Bram" in Doetinchem. Verder 
was hij vele jaren bestuurslid van St. Gregorius en een stuwende kracht bij tal van evenementen. Zo 
vader zo zoon is Erik Jansen. Eveneens lid van St. Gregorius en "Waar Ow", zit in een adviserend comité 
voor plannen maken en is een kundig slagwerker in genoemde orkesten. In zijn prille jeugd was hij lid van 
een bandje "No Sense" dat optredens verzorgde bij verschillende evenementen. Thans is hij nog actief lid 
van de huisband "Free your Mind". Zijn 2 kinderen zijn ook weer lid van de fanfare en talentvolle jongeren 
waar je nog veel van kunt verwachten. Een andere tak van deze familie Jansen was Teun, die in Varssel-
der ging wonen. Hij was jarenlang slagwerker op de grote trom en ontbrak zelden. Teun was ook de grote 
animator bij acties, die de fanfare op gezette tijden hield. Een ervan was de oliebollenactie, die vele jaren 
werd gehouden. Hij stelde zijn garage beschikbaar, zorgde voor de bakapparatuur en maakte het rooster 
voor de mensen die hielpen met allerlei klussen, en de verkoop van de oliebollenactie langs de deur. Ook 
bij andere acties zoals donaties en Fancy Fair organiseren, droeg hij raad en oplossingen aan. Zijn broer 
Henk was ook lid van de fanfare en behulpzaam waar nodig was. Verder was hij betrokken bij de 
toneelclub "Ons Genoegen" en de plaatselijke K.A.B. (Arbeidersbond). Een vierde persoon uit de 
"Achterbuurt" was Wim. Een unieke kleine trom slager die op jonge leeftijd als lid van het Gilde op con-

coursen prijzen behaalde op het onderdeel, roffelen. Later 
steunpilaar bij de fanfare, bestuurslid, en lid van het sen-
iorenorkest in Doetinchem. Hij verzorgde ook ruim 25 jar-
en de kerkmuziek tijdens diensten. Dan was hij nog dis-
jockey, en trok van zaal tot zaal om op feesten sfeer te 
scheppen. Zijn zoon André was hier ook bedreven in en 
soms draaiden ze ploegendiensten. De laatste 15 jaren 
was Wim drummer van de trekharmonicagroep. "Zo now 
en Dan", die elk jaar ook optreed tijdens de wandeltocht 
"Hen en Weerum". 5 van zijn kinderen waren of zijn nog lid 
van St. Gregorius, en Leo is hiervan de bekendste. Hij is 
ook lid van "de Polband", heeft een aantal jaren in het 
bestuur gezeten, lid van het dweilorkest, verzorgde de PR 
van de fanfare en zit in een adviescommissie voor het 
grote koor van de fanfare. Zijn 2 kinderen Roel en Linda 
zijn eveneens gezegend met een muzikale inslag, onder-

25 -jarig bestaan van “St. Gregorius” in 1975 
Met 7x Jansen in beeld. 

De fanfare tijdens een kermisoptocht met 5x 
Jansen in beeld. 



BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013 

Boogbal nr. 2 pagina 21 

nemend en aanwinsten voor de fanfare. Ook is Leo elk jaar op 4 mei aanwezig, die op een emotionele 
wijze The Last Post vertolkt tijdens de herdenking. Zie hier in grote lijnen een muziekfamilie, die thans nog 
8 leden telt bij de fanfare, die de naam Jansen dragen. In een tijdsbestek van ruim 60 jaren zijn 3 gener-
aties uniek om steeds dienstbaar te zijn in het verenigingsleven van een dorp, waarvan de muziek een 
deel is. Als we verder denken en kijken, moeten we ons realiseren, dat er meer families zijn die een aantal 
werkende leden hadden of nog hebben, die deel uitmaakten van het muziekwezen in en buiten het dorp. 
Als we praten over een lange staat van dienst, is dit ook van toepassing op bestuurlijk niveau. Vanaf de 
oprichting zaten H. Ketelaar voorzitter, W. Gerritsen 
secretaris en H. Terhorst penningmeester resp. 28-35 
en 32 jaren in het dagelijks bestuur van St. Gregorius. 
Bij legio evenementen werd medewerking verleend door 
bestuur en werkende leden. Als we denken aan Proces-
sie, Ouderenbond, na een dagtocht, 4-daagse inhalen 
op de slotavond, Kermis, Carnaval, Koninginnedag, 
Schuttersconcoursen, serenades bij jubilea, Kerk, Sport 
en vele andere gelegenheden. Thans floreert de muziek 
in ons dorp, dankzij vele vrijwilligers. Vergelijkingen met 
het verre verleden zijn niet reeel. De historie leert ons, 
dat de pioniers van destijds met primitieve middelen en 
geringe financiën de grondslag hebben gelegd voor de 
stabiele basis van nu. 
 
B. Kroesen.  

Theo Jansen met zoon Erik  
en kleindochters Nathal en Sabien. 

(vervolg Weet je nog van toen?) 

Stichting “de Buitenham” ontvangt 

bijdrage Coöperatief Dividend Rabobank 
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Standen en Topscoorders 2012-2013  

STAND 1
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 9 21 30 9 

Vosseveld 1 9 19 28 11 

Terborg 1 8 16 23 13 

Zelhem 1 8 16 20 15 

VVG '25 1 8 16 19 17 

Erix 1 8 15 20 13 

GWVV 1 8 13 18 13 

Ajax B 1 9 12 13 19 

KSH 1 8 10 19 15 

Bredevoort 1 8 10 13 23 

Halle 1 8 5 12 22 

Winterswijk 1 8 3 5 26 

Marienveld 1 9 1 4 28 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Sint Joris 3 7 19 23 5 

Doetinchem 5 6 13 16 13 

SDOUC 7 6 12 17 15 

SVGG 2 7 12 25 16 

VVG '25 4 6 11 23 18 

DVC '26 10 6 9 13 14 

GWVV 3 7 7 11 15 

Silvolde 6 5 6 13 14 

Gendringen 8 6 6 13 16 

VIOD 9 6 4 6 14 

Zeddam 3 6 0 4 24 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Gendringen 3 6 18 17 6 

VVG '25 3 7 15 31 13 

Varsseveld 4 7 15 22 10 

Silvolde 3 5 9 16 6 

WVC 4 5 8 9 11 

Terborg 2 6 8 17 18 

Longa '30 5 6 6 17 19 

GWVV 2 6 5 11 16 

KSH 3 6 5 12 23 

Meddo SC 2 7 5 9 22 

Ruurlo 3 5 0 4 21 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVL 4 6 18 32 3 

SDOUC 8 7 18 33 10 

NVC 2 6 13 15 8 

Doetinchem 6 7 12 16 15 

FC Trias 11 7 11 16 13 

Ulftse Boys 5 7 10 27 16 

SVGG 3 7 9 9 9 

Zeddam 4 7 8 25 27 

MvR 6 7 8 14 21 

Stokkum 3 7 6 10 28 

VVG '25 5 7 3 10 35 

GWVV 4 7 1 4 26 

5e klasse C 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ulftse Boys 1 9 21 30 9 

Vosseveld 1 9 19 28 11 

Terborg 1 8 16 23 13 

Zelhem 1 8 16 20 15 

VVG '25 1 8 16 19 17 

Erix 1 8 15 20 13 

GWVV 1 8 13 18 13 

Ajax B 1 9 12 13 19 

KSH 1 8 10 19 15 

Bredevoort 1 8 10 13 23 

Halle 1 8 5 12 22 

Winterswijk 1 8 3 5 26 

Marienveld 1 9 1 4 28 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 5 7 19 35 9 

NVC 3 7 14 17 6 

SDOUC 6 6 13 31 12 

Sint Joris 4 6 13 21 12 

Terborg 5 5 10 24 6 

Kilder 5 6 9 11 10 

Stokkum 4 6 6 10 18 

Halle 4 7 6 16 50 

Wolfersveen 3 5 4 13 17 

Westendorp 3 5 0 10 33 

Gendringen 7 6 0 9 24 

Res. 7e klasse  
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René Hakvoort 5e 7 
Theo Heutinck 5e 6 
Chiel le Comte 1e 5 
Frank van de Schuur 5e 5 
Marc Arnold 5e 5 
Niels Schwekhorst 1e 4 
Dominiek Seinhorst 1e 4 
Tom Wanders 2e 3 
Ramiro Tersteeg 2e 3 
Rick Witteveen 3e 3  
Andres Moreno 5e 3 
Chiel ter Horst 1e 2 
Joël Robben 3e 2 
Ino Zweers 5e 2 
Walter Hendrixen 5e 2 
Jelle Visser 1e 1 
Dirk Jansen 1e 1 

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Longa '30 C2 7 21 41 10 

DZSV C1 8 21 41 16 
WVC-Winterswijk C2 7 13 14 14 

Ulftse Boys C1D 8 13 28 25 

AZSV C2 6 12 24 19 

RKZVC C1 6 12 18 15 

GWVV C1G 7 12 25 13 

Dinxperlo C1D 8 6 16 34 

FC Trias C2 4 4 4 10 

MEC-Bredevoort C1G 8 4 18 29 

Varsseveld C1 8 3 16 33 

Gendringen C1 7 2 10 37 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AZSV D5 8 24 71 11 

Longa '30 D5 8 21 69 14 

SDOUC D3D 8 16 33 22 

GWVV D1 7 15 45 21 

Dinxperlo D2 7 12 27 18 

Terborg D2G 7 12 24 34 

Ajax B D2 7 10 30 24 

Varsseveld D3 8 10 31 31 

Silvolde D2 7 9 27 28 

FC Trias D5D 8 7 24 49 

Gendringen D2G 8 6 11 56 

DZC '68 D5G 3 3 8 14 

DZSV D2GD 6 3 17 22 

Ulftse Boys D2 8 0 8 81 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Varsseveld C3 8 21 48 9 

GSV '38 C2 7 19 58 1 

DZC '68 C5 7 16 46 10 

Ulftse Boys C3 7 12 40 24 

Gendringen C2 7 12 23 46 

Silvolde C2 6 10 35 14 

VVG '25 C3 8 10 20 25 

GWVV C2D 6 7 26 21 

DVC '26 C6 6 3 7 32 

Concordia-W C4 7 1 9 42 

Veluwezoom C1 7 0 1 89 
Topscoorders C1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Dion, Juul, Kris 5 
Lars 4 
Thomas 3 
Sam 1 
Joey 1 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Bart 16 
Sem 10 
Douwe 8 
Maarten, Timo 3 
Koen, Sjoerd 2 
Cas 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 F2 8 19 64 22 

NVC F1G 6 16 50 14 

Terborg F1 7 16 69 18 

Den Dam F1 7 15 49 8 

GWVV F1 6 12 28 29 

VVG '25 F3 4 10 23 9 

SVGG F1G 7 7 19 43 

Varsseveld F3 6 6 32 34 

Silvolde F2 8 3 20 45 

Etten F1 7 1 9 57 

Ulftse Boys F2 6 0 6 90 

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

Topscoorders F1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Merijn 11 
Jesper, Gijs 4 
Jurre, Britt 3 
Julian 2 
Eigen goal tegenstander 1 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   
Maik Jansen 1e 1 
Jimi Moreno 2e 1 
Bart Vinkenvleugel 2e 1 
Rick Hendrixen 2e 1 
Pascal Sloot 2e 1 
Jordy Bussink 3e 1 
Markus Schwartz 3e 1 
Floyd Robben 3e 1 
Brian te Kaat 4e 1 
Don Geerts 4e 1 
Jurjan Wezenberg 4e 1 
Mark Welling 5e 1 
Arthur Bonenkamp 5e 1 
Han van de Pavert 5e 1 
Esger Stork 5e 1 
Rien Klompenhouwer 5e 1 




