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De Buitenham in winterse sfeer.

W

Nieuws

e zijn inmiddels al zo’n kleine twee
maanden onderweg in 2013 en hebben kerst,
oud en nieuw en carnaval al ver achter ons
gelaten.
2013, het jaar dat onze vereniging 50 jaar bestaat.
De oprichtingsdatum 15 juli 1963 zal in dit jubileumjaar nog veelvuldig worden genoemd. De jubileumcommissie is volop bezig met de organisatie
voor in het weekend van 22 juni. Zij zullen de
komende Boogballen geregeld wat van zich laten
horen wat er allemaal op het programma staat.
Het jaar mag dan al twee maanden onderweg zijn
maar van competitievoetbal is nog niks terecht
gekomen.
Maar wat mogen we ons gelukkig prijzen met zo’n
accommodatie. Terwijl Koning Winter over geheel
Nederland regeert is er op de Buitenham volop
bedrijvigheid. Niet alleen de voetballers van
GWVV hebben volop voordeel van het kunstgras,
maar ook de supporters. Wedstrijden van topamateurs als Silvolde, Babberich, DZC’68 en Longa’30 zijn er gespeeld en competitiewedstrijden
van de Graafschap jeugd tegen o.a. sv Heerenveen. Zelfs internationaal weten ze de Buitenham
te vinden als SV Höhnie spelend in de Oberliga z’n
wedstrijd speelt tegen Silvolde 1. Kunstgrasdirecteur Renè Hakvoort van Stichting De Buitenham heeft een paar drukke maanden achter de
rug. Ook de overige bestuursleden van Stichting
de Buitenham zijn druk in de weer geweest. Lag er
sneeuw op het veld dan moest dit vakkundig verwijderd worden. Als GWVV mogen we Stichting
De Buitenham dan ook dankbaar zijn voor het in
de puntjes regelen van de accommodatie onder
deze weersomstandigheden.
We zullen echter ook moeten waken voor het feit
dat we ook op grasveld goed uit de voeten kunnen. De lagere teams hebben nog een paar keer
gebruik moeten maken van het 3e veld, die met
een sneeuwlaag was bedekt. Gelukkig behoren
we nog niet tot de ‘kachelgeneratie’ en ligt onze
bar na deze winter niet onder een laag stof zoals
recent eens stond te lezen in de Gelderlander.
Toch zou de KNVB eens te rade moeten gaan hoe
ze deze winterproblematiek in de toekomst denken
te tackelen. Het is telkens een jaarlijks terugkerend probleem. Zelf sneed de KNVB zich in het
weekend van 16 februari behoorlijk in de vingers
door te vroeg een algehele afgelasting af te kondigen.
Maar als we de weersvooruitzichten bekijken zal
komend weekend het
startschot
moeten zijn
van een lange
reeks van
competitiewedstrijden
die duurt tot
diep in mei.
We zijn
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benieuwd of de goede
voorbereiding zijn vruchten af zal werpen in de
competitie. Het 1e elftal
zal deze reeks op 3 maart
in een uitwedstrijd tegen
Marienveld beginnen en in
april spelen ze zelfs nog
2x op een donderdagavond (11 en 25 april). Momenteel staat het 1e elftal
op een 7e plaats willen ze
blijven meedoen voor promotie naar de 4e klasse, dan zullen ze alle zeilen
moeten bijzetten. Er zijn behoorlijk wat wedstrijden
gespeeld de afgelopen periode, dus aan
wedstrijdritme mag het niet ontbreken. Jongens
succes met deze missie de komende tijd.
GWVV 2 heeft ook een goede voorbereiding
gekend op de 2e helft van de competitie. Elke
zondag werd er wel een oefenwedstrijd gespeeld
en ze deden dat met deze toch wel jonge groep
niet onverdienstelijk. Zij staan momenteel op een
6e plek en als we het nu zo kunnen beoordelen
zou dit team nog wel enkele plaatsen naar boven
kunnen doorschuiven.
GWVV 3, 4 en 5 hebben op èèn keer na alle reguliere trainingen kunnen afwerken. GWVV 5
speelde nog een oefenwedstrijd tegen Ulftse Boys
5, welke werd verloren. De trainingsopkomst bij de
lagere elftallen is de laatste tijd zo hoog dat een
half kunstgrasveld bijna niet voldoende is. Ook
deze elftallen wensen we veel succes met de 2e
helft van de competitie en als GWVV 5 blijft door
presteren dan zit er misschien nog een kampioenschap in bij GWVV.
De jeugd heeft ook in de winterse weersomstandigheden door kunnen trainen al is het bij een temperatuur van –5ºC niet altijd even prettig. De jeugd
-teams hebben op de C1 na een nieuwe indeling
voor de voorjaarscompetitie en heeft de F-pupillen
er reeds een wedstrijd hiervan op zitten en al 1
puntje binnen gesleept. De jeugd ook heel veel
succes!
In deze Boogbal besteden we o.a. aandacht aan
de gehouden Nieuwjaarsbijeenkomst waar Erik
Ketelaar en Nico Immink resp. als lid van Verdienste en Erelid werden benoemd. De jubileumcommissie roept iedereen van GWVV en Varsselder-Veldhunten op om zich in te schrijven voor de
Zeskamp die gehouden wordt op zaterdag 22 juni
a.s. De notulen van de Algemene Ledenvergadering staan in deze Boogbal vermeld en voor
donderdag 21 maart staat er een uitnodiging in.
De stand van de Superelf is ten opzichte van
vorige keer ongewijzigd gebleven en hebben we
dan niet nog een keer geplaatst.
Wij wensen iedereen veel leesplezier!
De redactie
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e laatste competitie wedstrijd is al weer
even geleden namelijk 2 december 2012 thuis
tegen Zelhem.
Nu eind februari 2013 is er nog geen competitiewedstrijd gespeeld in verband met het aanhoudende winterweer. Ja, op kunstgras kun je voetballen
als het veld sneeuwvrij is maar helaas laste de
KNVB de wedstrijden af. De KNVB zal de wedstrijden niet algeheel meer afgelasten om de wedstrijden zoveel mogelijk door te laten gaan. Thuis zullen de meeste wedstrijden wel doorgaan op kunstgras maar uit blijf je afhankelijk van het weer en de
staat van het veld…

Erik Ketelaar tijdens
nieuwjaarsbijeenkomst
benoemd tot
Lid van Verdienste
G.W.V.V.

Wel werden er oefenwedstrijden gespeeld op het
kunstgrasveld in Varsselder. Niet alleen Varsselder maar ook diverse buurtverenigingen maakten
gebruik van het veld. Ook het veld sneeuwvrij maken was een succes!
Het eerste elftal speelde enkele oefenwedstrijden
tegen o.a. Stokkum, Etten, HC 03, Loil en Concordia Wehl 2. Tegen Stokkum werd de eerste wedstrijd
van 2013 winnend afgesloten met 3-1. Ook
4e klasser Etten werd thuis
met 4-1 verslagen. De
wedstrijd tegen HC 03 (4e klasse) eindigde in een
gelijk spel (2-2). De eerste helft was HC de betere
ploeg met behoorlijk wat kansen die leiden tot een
0-2 ruststand. Na de thee speelde Varsselder sterker, was het de betere ploeg en kwam
het terug tot
2-2. Ook de oefenpot tegen Loil (4e klasse), tegen
onze oude trainer Ruud Pastoor was een leuke
pot. Een redelijk gelijk opgaande wedstrijd die net
met 2-1 verloren werd.
Tegen Concordia Wehl 2 (Hoofdklasse) werd met
6-0 verloren. Een beetje geflatteerd was de uitslag
wel. Tot 15 minuten voor de rust was het nog 0-0
en speelde Varsselder goed voetbal. Nog voor rust
kwam Concordia op 3-0 voorsprong. Concordia
dat bijna elke aanval verzilverde, dat ook de 2e
helft 3 x scoorde was wel de betere ploeg al bleef
Varsselder leuk mee voetballen. Helaas bleven de
doelpunten voor Varsselder achterwege…
Goede oefenwedstrijden, maar we willen nu toch
graag weer competitie spelen… Op het programma staan zondag 3 maart uit naar Marienvelde,
zondag 10 maart thuis tegen Ajax Bredenbroek en
17 maart alweer de kraker tegen Ulftse Boys.
We zien jullie graag weer…….LANGS DE
LIJN….
GWVV 1 Langs de lijn…
Dennis Lohschelder

D

e afgelopen 2 jaar is er veel gebouwd op de
“Buitenham”. Eerst het “Dorpshuus” en daarna de aanleg van het kunstgras veld en de renovatie van de tribune.
Met name tijdens de bouw van het “Dorpshuus” en
de aanleg van het kunstgrasveld was er voor
GWVV een man die in de 2 jaar al zijn vrije tijd
gestoken heeft in deze projecten. Zonder alle vrijwilligers die hebben mee geholpen te kort te doen
was het Erik, die naast het vele uitvoerende werk
ook de coördinatie op zich heeft genomen. Op een
gegeven moment was Erik elke dag bijna dag en
nacht te vinden op de “Buitenham”. Belast met het
regelen van de materialen en de vrijwilligers, was
hij ook telkens bezig met het bedenken van alternatieven en oplossingen als er weer iets tegen
zat. Een dergelijk prestatie en inzet die je niet af
met een simpel “Moi Moi”, zoals Erik dit zelf altijd
zegt.
Hiervoor heeft Erik niet alleen zijn vrijetijd opgeofferd maar vroegen de werkzaamheden en zorgen
ook veel van Erik zelf. Ondanks alles ging hij door
en heeft fantastisch werk afgeleverd.
Erik jouw inzet heeft een belangrijk bijdrage geleverd aan wat er op dit moment op de ”Buitenham”
is ontstaan en GWVV is je dan ook veel dank verschuldigd. Het bestuur van GWVV heeft dan ook
unaniem besloten om je te benoemen als Lid van
Verdienste.
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HENNIE KETELAAR

Club van
Vijftig in
oprichting

WINNAAR POTSTOTEN!!!.

D

onderdag 20 December werd het GWVV
jaar officieel afgesloten met de traditionele potstootavond.
Voordat de keu ter hand werd genomen was er
een gezamenlijk afsluitende training. Om 21:00
uur was het zover dat kon worden begonnen met
de aftrap. Bennie Mulder had deze avond samen
met zijn secondanten (Frank en Carlo) de touwtjes
in handen. Zo'n 35 mensen melden zich hier voor
aan. Prins Sven verrichtte de aftrap en liet al
meteen middels een ferme stoot zien dat hij tot 1
van de titelkandidaten zou gaan behoren. Al naar
gelang de avond vorderde vielen er mensen af in
de strijd om de fel begeerde trofee. Na middernacht rondom 00:30 uur kon dan uiteindelijk de
balans worden opgemaakt. Het drietal (Sven, Tom
en Hennie) dat overbleef probeerde het elkaar
moeilijk te maken. Ondanks de gemaakte hindernissen (bierviltjes, stoelen en dienbladen) lukte
het wonderwel om ze toch nog te maken. Sven
viel als eerste van de drie af, waardoor Tom en
Hennie verder gingen in de strijd. Na een heftige
tweestrijd kwam de jarige Hennie Ketelaar als
sterkste uit de bus.Hennie mag zich dan ook voor
het jaar 2012 Potstoter van GWVV noemen. Naast
zijn keizerschapstitel eerder dit jaar past deze ook
mooi in het rijtje.

D

e Sponsorcommissie heeft een idee/
voorstel bij het Bestuur ingediend om in het
kader van het vijftig jarig bestaan een club van
vijftig op te richten oftwel De Vieftig Club. De
leden van de Sponsorcommissie hebben zich
reeds via een officiële handoplegging persoonlijk
als eerste deelnemers hiervoor aangemeld. Ook
hebben zij een aantal huishoudelijke regels opgesteld hiervoor. Het Bestuur zal zich hierover de
komend maand buigen. Als er witte rook uit de
schoorsteen komt dan zal in de volgende Boogbal
er nadere details worden bekend gemaakt.
Reeds geinteresseerd geraakt!
Dan kan informatie ingewonnen worden bij het
Vieftig Club promo team waar momenteel (nog) de
Sponsorcommissie zitting in heeft.
Het Vieftig Club promoteam:
Arno, Chiel, Freek en Nico

Hennie Proficiat!

UITNODIGING
LEDENVERGADERING

Agenda:
10 maart: Noaproatuurtje na de wedstrijd
GWVV 1 - Ajax B. 1
21 maart: Ledenvergadering
1 juni:
Jan Riekentoernooi
22 juni:
Zeskamp voor gehele gemeenschap
Varsselder-Veldhunten in het kader van 50
jaar G.W.V.V.
23 juni 2013:
Reunie leden/ oud leden GWVV

De Ledenvergadering is op 21 maart a.s.
aanvang 21:00 uur.
Agenda:




De financiën vorig jaar.
De begroting dit jaar.

Tevens maakt het Bestuur wat meer bekend over
de afspraken met de Stichting Gemeenschapshuis.

VOETBALVERENIGING

Hierbij willen we alle leden van harte uitnodigen.
Het Bestuur.

50G . W. V. V.

Kom kijken naar ons 1e elftal!
3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
1 april

Marienveld 1
GWVV 1
Ulftse B. 1
GWVV 1
GWVV 1

-

GWVV 1
Ajax-B 1
GWVV
KSH 1
Vosseveld 1
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aanvang 14:00 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:30 uur
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST 2013

O
p zondag 6 januari j.l. werd traditiegetrouw
weer de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden.

Vooraf had de TC een snerttoernooi georganiseert
waarbij men naderhand de snert goed liet
smaken. De opkomst was helaas op deze 1e activiteit in het jubileumjaar 2013 minder dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk had men zulke goede
voornemens gemaakt dat deze activiteit hier niet
bij inpastte.
De voorzitter nam om
half twee het
spreekgestoel-te in en
sprak de aanwezigen
toe met de volgende
woorden;

meer.
Jullie hebben het mij al vaker horen roepen en
zullen wel denken daar heb je hem weer.
Als je bang bent voor morgen,
moet je vandaag iets doen.

Woord van welkom.
Bedanken:
Weer een jaar voorbij
waarin we samen weer
veel hebben mogen samenwerken, kunnen genieten, zaken hebben gerealiseerd en vele
sportieve hoogte en diepte punten hebben mogen
beleven. Ik wil om te beginnen iedereen bedanken
die dit weer mogelijk hebben gemaakt.
 Trainers
 Aanvoerders en elftal leiders
 Wedstrijdsecretariaat
 Scheidsrechters
 Barpersoneel
 Tuinploeg en klussers
 Papierploeg
 Boogbal
 Jeugdbestuur en overige hoofdbestuursleden
Al deze vrijwilligers hebben weer gezorgd voor
een goed jaar. Zonder jullie was dit allemaal niet
mogelijk geweest
Ik wil dan ook nu graag een applaus voor al deze
vrijwilligers.
Korte terugblik van enkele hoogte en dieptepunten

Op de eerste plaats wil ik graag even stil
staan bij enkele dierbaren die ons in 2012
zijn ontvallen en die ieder op hun manier
veel voor GWVV hebben betekent.
 Gusta Slutter. Echtgenote van
medeoprichter dhr. Slutter,
 Guus Kroesen. Oud speler
 Peter Jordens. Oud speler

Patrick heeft aangegeven ook het volgend
seizoen trainer te zijn van GWVV. Daar zijn
we erg blij mee. Ook Peter Roes gaat volgend jaar verder. Ook hier zijn we erg blij
mee.

Opening van het kunstgras

Een nieuw jeugdbestuur bestaande uit Sven
Maatman, Sven te Kaat. Mike Frazer, Christel Aalders, Marco van Remmen.
In het verleden gaf ik een korte weergave van de
prestaties van de afzonderlijk elftallen. Iedereen
weet wel wat de prestaties zijn geweest en zijn in
de boogbal keurig genoemd. Om mijn speech ook
niet te lang te maken doe ik dit vanaf dit jaar niet
Boogbal nr. 4

Je slaapt beter en als je wakker wordt is het probleem weg. Dat geldt niet alleen voor jezelf als individu, maar ook als bedrijf, stichting of vereniging
GWVV heeft zich voorbereid op de toekomst door
de kansen die voorbij kwamen te benutten. We
hebben een voorschot genomen op de toekomst
en zijn daar bijna klaar voor.
Na de realisatie van het dorpshuis vorig jaar, hebben we dit jaar met de opening van het kunstgraseld (applaus en dankzegging voor Stichting De
Buitenham met name voor René Hakvoort) en de
afronding van de opknapbeurt van de tribune een
reeks van projecten afgerond.
Deze projecten hebben GWVV eens te meer op de
kaart gezet. Wat er nu staat is een complex
waarop we met zijn allen enorm trots kunnen zijn
en dat een spinoff zal hebben in de regio en
daarmee een gunstig effect op GWVV. We zijn
eens te meer een aantrekkelijke vereniging voor
liefhebbers om te gaan voetballen.
We kunnen de toekomst niet in detail concreet
voorspellen, maar we kunnen altijd met trots
zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om
deze toekomst zo veel mogelijk naar onze hand te
zetten.
Er is echter nog een aandachtpunt waar we dit
seizoen extra aandacht aan willen besteden
En dat is het op orde brengen van de interne bedrijfsvoering en de puntjes op de I zetten.
Want een mooie accommodatie is fantastisch,
maar de organisatie er om heen moet ook goed
zijn, dan pas is het af. De laatste jaren hebben de
genoemde projecten erg veel energie tijd en natuurlijk ook geld gekost. Deze inspanningen zijn
ten koste gegaan van de aandacht die nodig is om
de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging te bewaken. Voor het bestuur zijn er nu 2
zaken die wij dit jaar willen oppakken:

De financiële huishouding

Huishoudelijke regels en gedragscodes
Financiële huishouding.
Op dit moment zijn we in gesprek met SGVV over
de mogelijke verdeelsleutel en andere opties om
financieel compensatie te krijgen uit het
“Dorpshuus”.
Hierbij zijn, naast de reeds eerder genoemde
verdeelsleutel, ook enkele andere mogelijkheden
door SGVV ter sprake gekomen die zeer zeker
pagina 5
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lucratief zijn. Op het moment dat deze afspraken
echt concreet zijn zullen we jullie hierover informeren. Ik kan in ieder geval zeggen dat de
eerste gesprekken zeer positief en constructief
verlopen.
De periode van wederzijds vertrouwen was nodig
om dit alles te realiseren, maar de tijd is nu gekomen om met deze zelfde basis van vertrouwen,
zakelijk met elkaar om te gaan. Waarbij de wederzijdse belangen naar elkaar toe worden uitgesproken en daar concrete vastgelegde afspraken over
maken.
Daarnaast zijn we bezig meer grip te krijgen op
onze eigen financiële huishouding. Door de toepassing van meer digitale systemen en bestaande
applicaties is de controle op de uitgaven en vooral
ook inkomsten verhoogd. Met name de contributie
is grondig aangepakt. Wij willen, in tegenstelling
tot het verleden, naar een situatie waarin we elk
moment van de dag inzicht hebben in onze financiële situatie. Daar slagen we nu al behoorlijk
in, maar er zijn nog enkel zaken die geregeld
moeten worden.
Zoals in de ledenvergadering van oktober 2012 al
is aangegeven zal er in maart van dit jaar een extra ledenvergadering worden belegd waarin we
terugkomen op onze jaarcijfers van vorig jaar en
concreter zullen ingaan op de afspraken met
SGVV.
Huishoudelijke reglement
Het betreft hier vooral het opnieuw communiceren
van de bestaande regels. Daarnaast zijn er enkele
nieuwe regels betreffende het gebruik van het
nieuwe kunstgrasveld. De enige reden waarom we
deze regels weer onder de aandacht willen
brengen is:

Het bewaken van een veilige en gezonde
sfeer binnen de club.

Het behoud en zorg voor dure spullen

Voorkomen van misverstanden, onduidelijkheid.

Basis voor een open communicatie.
Zoals gezegd wordt het gebruik, de kwaliteit en de
beleving van dit fantastische complex nog mooier
en duurzamer als we ons met zijn allen ervoor inspannen dat dit ook zo blijft. Dus laten we zuinig
zijn op onze spullen en op elkaar.
Dit brengt mij ook bij het wat er in Almere is
gebeurd. Er zijn enkele zaken die voor een bestuur
een nachtmerrie betekenen. Een voorval zoals in
Almere is natuurlijk wel èèn van de ergste. Maar
het hoeft niet zo extreem. Elk incident waarbij
goed welwillende vrijwilligers en spelers worden
bedreigd of onheus worden benaderd is erg en
altijd èèn te veel.
De KNVB is van mening dat de oplossing voor het
huidige gedrag op de velden, naast informatievoorziening en open discussie, ligt in het aanscherpen
van regels en straffen, waarbij de scheidsrechters
nog strenger moeten optreden
Persoonlijk geloof ik niet in deze maatregelen die
de KNVB bedacht heeft. Hierdoor zullen de
problemen alleen maar toenemen en willen steeds
minder mensen scheidsrechter worden.
Ik ben er van overtuigd dat een veilige sfeer binnen de vereniging en het besef van iedereen om
zuinig met mensen en materiaal om te gaan de
basis zijn voor het voorkomen van dergelijke excessen. Het moet de intrinsieke overtuiging vanuit
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de mensen zelf zijn dat
deze zaken belangrijk
zijn en de basis voor
een veilige en respectvolle omgeving.
Het is dan ook vooral
een maatschappelijk
probleem. De
maatschappij zijn de
mensen en omdat deze
intrinsieke motivatie om
verschillende oorzaken
niet in alle mensen zit
is de maatschappij niet
altijd een veilige
omgeving.
Als vereniging zijn we
niet verantwoordelijk
voor het gedrag in de
maatschappij, maar
zijn we er wel een onderdeel van. Dat betekent dat
we wel een taak hebben en dat is een sfeer te
creëren waarin mensen zich veilig voelen en zichtbaar het respect voor mensen en materiaal aanwezig is. In een der-gelijke omgeving zullen mensen niet snel ont-sporen en is er altijd sociale controle.
Ook hier geld: als je bang bent voor morgen dan
moet je vandaag iets doen. Met andere woorden:
creëer deze veilige omgeving binnen je eigen
vereniging voordat er iets ergs gebeurd. Ook hier
geld echter weer dat er geen enkele garantie is dat
zoiets ergs ook hier niet kan gebeuren. Maar we
hebben wel met zijn allen de verantwoordelijkheid
er alles aan te doen om die kans zo klein mogelijk
te maken
50 jarig bestaan.
Dit jaar bestaan we 50 jaar. Dit is geen officieel
erkend feest voor de KNVB, maar wel voor ons.
We zullen dan ook 2 dagen stilstaan bij deze heugelijke gebeurtenis. Op 22 en 23 juni zullen er festiviteiten plaatsvinden.
Op zaterdag 22 juni zal er een zeskamp gehouden
worden. Iedereen in het dorp kan hier aan deelnemen. Zondag 23 juni is er een receptie voor leden
en oud leden. Nogmaals oproep om foto’s in te
sturen
50 jaar geleden zijn we opgericht en in die tijd tot
vandaag is er erg veel gebeurd in positieve zin.
We zijn als vereniging gegroeid van peuter naar
volwassenheid. Vooral met dank aan de mensen
voor ons die hun nek hebben uitgestoken en kansen hebben benut, omdat ze niet bang wilden zijn
voor morgen.
Nu is het aan ons om van volwassenheid uit te
groeien naar een vereniging met veel ervaring en
wijsheid en elke kans die voorbij komt om de
zorgen van morgen te tackelen, aan te pakken.
Ik wens iedereen een fantastisch en vooral gezond
2013. En denk er aan; ben je bang voor 2014 heb
je een heel jaar om daar iets aan te doen.
Hierna werd er een korte pauze ingelast om daarna verder te gaan met de huldiging van leden die
25– of 40 jaar lid van GWVV zijn:
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Ook dit jaar waren er weer de nodige jubilarissen.
Deze leden zijn hun club altijd trouw gebleven.
Dit jaar waren er 6 jubilarissen die 40 jaar lid zijn
en 1 lid dat 25 jaar lid is.
Helaas hebben 2 40 jarige jubilarissen zich afgemeld, omdat zij om verschillende reden niet aanwezig konden zijn. Dit zijn Siep Hoogma en Ben
van Niersen (i.v.m. werk).
Karel Arentz was wel aanwezig maar wilde graag
de officiële plichtplegingen aan zich voorbij laten
gaan.
De overige jubilarissen zijn tijdens de receptie
gehuldigd

25 jarige jubilarissen
Jurgen Tombergen.
GWVV lid sinds 2
juni 1987. Uit het
archief blijkt dat
Jurgen voor 1987
ook al lid is
geweest. Want er
is een elftalfoto uit
1983-1984
van
het 5de elftal waar
jij ook op staat.
met o.a. Paul
Schut, Leo Jansen, Henry
Ketelaar, mede
jubilaris Erik Frazer en de dit jaar overleden Peter
Jordens. De verklaring ligt in het feit dat Jurgen
enige tijd zijn voetbalcarrière heeft onderbroken
voor zijn studie politicology en paste het voetballen
niet geheel in het ritme van het 'wilde' studentenleven..
In 1987 opnieuw lid geworden op latere leeftijd.
Niet met de bedoeling een voetbalcarrière op te
bouwen
Gelukkig kwam je daarna weer terug. Het eerste
teken van je voetbalcarrière
die dan weer opduiken is een foto van het 6de elftal uit 1987. Een
elftal waar ook het uitgaansleven hoogtij vierde en
waar je jezelf goed thuis bij voelde. Het kwam dan
ook geregeld voor dat er maar enkele uurtjes
geslapen werd om vervolgens weer dood nuchter
het veld op te stappen.. En alsof dat nog niet genoeg was werd er ook nog even nagezeten na de
wedstrijd en dit kon weleens tot na Studio Sport
duren. Jurgen was een voetballer die op de buitenpositie voorin de ballen richting de spitsen moest
proberen te krijgen. Jurgen bezat een aardige trap
en wist met zijn postuur menig tegenstander aan
de kant te zetten. Geen hoogbegaafde in het veld,
maar wel buiten het veld. Zo schreef je eens
een verzoek voor het radioprogramma Jack
Spijkerman “doe een wens”. Hierin gaf je aan dat
GWVV 6 weleens een oefenwedstrijdje wilde spelen tegen Feyenoord 1 in de Kuip. Waarschijnlijk
heeft de redactie deze brief terzijde gelegd,
omdat deze wens niet te vervullen was. Ook in de
boogbal liet je vaak van je horen, zo schreef hij
eens een stuk over de persoon Gert Tuenter van
Wolfersveen, de redactie weet tot op de dag van
vandaag niet hoe je aan deze informatie kwam. Of
was het allemaal uit je duim gezogen? Je hebt
Varsselder-Veldhunten enkele jaren gelden verlaten en woont met Ingrid en de kinderen nu in
Uden. Waar je een zelfstandig bedrijf begon in de
sleuven en frais branche. Veel zien we je niet
meer bij GWVV, maar je hoort de verhalen over
Boogbal nr. 4

Varsselder-Veldhunten in de vriendengroep bij o.a.
Erik Frazer. Dus helemaal weg ben je gelukkig
nooit geweest.

40 jarig jubilarissen.
Rick Fisser
Lid geworden op 2
mei 1972. De speler
met het verwoestende schot.
Seizoen 1982-1983
voetbalde je bij de b
-junioren weet je
nog wie je leiders
waren? Frank Stokman en …..
Je was gek op voetballen en je wilde
eigenlijk alleen
maar “lekker knappen”. Vooral jaren geleden toen je nog fittesteRik
was. We dachten toen nog dat je tot je 40 een
vaste voorstopper zou blijven. Want je was als
voetballer erfelijk belast met kracht, lengte en
inzet. Ook tegen je neefjes van Ajax Br. Niet te
ingewikkeld doen, maar gewoon lekker knappen,
en zo heb je ook gedenkwaardige goals gemaakt.
Zo’n echte knoert van 30 meter afstand of meer,
bijv. tegen Loo. Door knieblessures ben je
vroegtijdig gestopt met voetballen
Je hebt nog op een blauwe maandag de schoenen
weer aangetrokken maar de (enkel/knie??)
blessure bleef je parten spelen.
We moeten je dan ook al jaren missen op het veld,
omdat voetballen fysiek niet meer mogelijk was.
Niet alleen als voetballer was je actief binnen
GWVV. Je was en bent altijd bereidt om te helpen,
als de handen uit de mouwen gestoken moeten
worden. Bij kaderavonden was jij degene die
achter de bar stond om de kaderleden die normaal
achter de bar staan te ontlasten.
Nu ben je actief als beheerder van het
“Dorpshuus” en worden de operationele zaken
netjes door jou geregeld. Op dit moment maak je
dan ook erg veel uren voor de gemeenschap.
Rick bedankt voor al je inzet voor GWVV en je
trouw aan de club. Ook hoop dat we nog jaren
kunnen genieten van je inzet voor de gemeenschap en met name voor het “Dorpshuus”
Erik Frazer.
GWVV-lid sinds 2
juni 1972.
Uit oude archiefstukken en uit
overleveringen
van mede voetballers weten we
dat je een bescheiden voetballer was die al
die jaren niet in
het strafregister
is terecht gekomen, maar ook
niet op de topscoorderslijst.
Om iedereen een idee te geven van welke lichting
je was hebben we even gekeken met welke
spelers je hebt samen gevoetbald in de B-junioren.
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Mathieu Schepers, Wim Klompenhouwer, Frank
van de Pavert, Jurgen Tombergen, Gert Martens,
Theo Meurs en Nico Immink.
Seizoen 1983-1984 speelde
je in het 5de elftal later
de
in 1998 speelde je in het 4 . Er was dus wel degelijk een opgaande lijn in je ontwikkeling.
Men zegt dat je altijd gebukt bent gegaan onder de
druk de zoon te zijn van een begenadigd voetballer als je vader Jan.
Je was in ieder geval altijd een graag gezien gast
indeelk elftal en had altijd genoeg lucht over voor de
3 helft.
Bij je huldiging als 25 jarig lid voetbalde je al niet
meer. De reden daarvoor was toen natuurlijk niet
je leeftijd maar “de knie” en het feit dat je in het
kader van huisje, boompje, beestje een huis aan
het bouwen was in Ulft.
Erik, je bent altijd Varsselder minded gebleven ook
al ging je naar Ulft. Zo was je ten tijde van de
Ambtsperiode van prins Andrè nog als adjudant
actief. Regelmatig laat je je gezicht nog zien en
bezoek je de dorpsactiviteiten samen met de
vriendengroep. Tegenwoordig ben je vaker te zien
bij de Ulftse Boys, omdat je zoon daar voetbalt. Als
dat de enige reden is, dan mag dat.
Erik bedankt voor je inzet voor GWVV en je jarenlange trouw aan de club.
Jos Ketelaar
GWVV-Lid sinds 2
juni 1972.
Jos, je bent tegelijk
met broer Erik lid
geworden en jullie
hebben nog een
tijdje samen gevoetbald. Terwijl
Erik naar de senioren ging, ging jij
naar de B-junioren
en werd topscoorder met 4
goals. Later maakte jij furore als aanvoerder van
de A-junioren. Jullie werden ongeslagen kampioen. Met o.a. Rudy Tempels, Erwin Slutter, Peter
Roes, Raymond Wienholts en Roy Hofmeijer.
Weet je nog wanneer dat was? (1982-1983)
Bij de senioren altijd tussen het 2de en 3de gehangen, maar vaak wel bij de selectie.
Op een foto uit 1984 in het jubileum boek werd je
tijdens het jeugdtoernooi n.a.v. het 20 jarig
bestaan in 1983 als aanvoerder ergens mee gefeliciteerd. Waarmee staat er niet bij?
Wat jou vooral zo typeert als voetballer is je enorme inzet en gedrevenheid. Als het gaat om de
trainingstijden zou je dat niet zeggen, want je komt
zelden op tijd op trainen. Daarvoor heb je dan ook
een geldige reden nl, je werk in de agrarische sector.
Op dit moment is Jos nog de
steeds actief als voetballer, momenteel in het 3 en je hebt nog steeds
de zelfde gedrevenheid. Als we je zien voetballen
zit de sleet er nog niet echt in. Al voelt dat
waarschijnlijk anders.
Jos, ook jij bedankt voor je inzet voor GWVV en je
trouw aan de club.
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Helaas zijn er ook dit jaar weer enkele bestuursleden die gestopt zijn met hun activiteiten als
bestuurslid.

Afscheid.
Koen Nieuwenhuis
Je bent bestuurslid geweest 01-01
-2009 tot aan oktober 2011. Je
was binnen het
bestuur belast
met de portefeuille Technische commissie. Daarvoor
was je nauw betrokken ste
als leider
bij het 1 elftal
en daarom al een
goede directe
relatie met de
selectie was jij de
aangewezen opvolger van Jules. Het eerste jaar
heb je nog met de leermeester mee gelopen waarna je het zelf moest doen. Dit ging je goed af. Als
bestuurslid technische commissie en als mens zag
ik je groeien.
Door verschillende ontwikkelingen zowel privé als
zakelijk in je leven heb je deze functie helaas niet
lang kunnen uitoefenen. Andere zaken namen
zoveel tijd en energie in beslag dat je hebt moeten
besluiten te stoppen met je functie als bestuurslid.
Omdat andere zaken belangrijker waren (en
terecht) en je iemand bent die liever een ding goed
doet als meer dingen half, kan ik dit besluit goed
begrijpen.
Koen ontzettend bedankt voor je inzet en de korte
maar fijne tijd die we samen hebben gewerkt binnen het bestuur. Ik wens je veel succes in alles
wat je aan het doen bent en nog gaat doen.
Nico Immink.
Als geboren en
getogen Varsseldernaar altijd
trouw geweest aan
GWVV en dat zul
je ook altijd blijven.
Je voetbal carrière
was wat te kort. Bij
de B-junioren was
je al topscoorder,
net voor Gert Martens met maar liefs
5 goals. Er was
dus genoeg talent
aanwezig om nog jaren te blijven voetballen
Door problemen met de knie moest je noodgedwongen stoppen met voetballen. Dit zal
waarschijnlijk geweest zijn in 1993. Voor jouw was
dit een vervelende situatie, maar voor GWVV was
dit niet ongunstig, want toen ben je binnen de
vereniging verschillende vrijwilligersfuncties gaan
bekleden zoals elftal leider en wat voor GWVV een
goede zaak was, je hebt toen zitting genomen in
het hoofdbestuur.
Sinds het seizoen 1993-1994 zit je in het bestuur.
Dat betekent dat je in totaal 19 jaar bestuurslid
bent geweest. In die jaren heb je veel werk voor je
rekening genomen. Als algemeen bestuurslid was
je verantwoordelijk voor de portefeuille “De Boogpagina 8
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bal”. Gelukkig blijf je ook nog een tijdje de
stuwende kracht achter de Boogbal. Al vele jaren
zorg je voor de eindredactie van de Boogbal en
zorg je ervoor dat de boogbal elk keer weer op tijd
klaar is. Nog steeds na al die jaren is de Boogbal
een graag gelezen clubblad binnen en buiten
GWVV. Vooral bij de totstandkoming van het
laatste jubileumboek heb jij ontzettend veel werk
verzet. Het is die zelfde inzet die er voor heeft gezorgd dat de site van GWVV er verzorgd en professioneel uitziet.
Wat denk ik veel mensen niet weten is dat dit ook
regelmatig heeft gezorgd voor een zeer korte
nachtrust, omdat je tot diep in de nacht nog aan
het werk was. Je hebt een enorm verantwoordelijkheidsgevoel voor de dingen die je moet doen en
omdat alles af moest en goed moest gebeuren.
Als èèn van de leden binnen de sponsorcommissie
heb jij ook bijgedragen aan de professionalisering
en uitbreiding van onze sponsering

was reeds een
traject in gang
gezet om geweld
in en om de
sportvelden
onder de
aandacht te
brengen. Hij gaf
dan ook aan dat
de KNVB het
traject zal intensiveren om de
leden ervan door
drongen te laten
worden dat het
zo echt niet
langer kan. Zonder respect geen voetbal! Via de
clubs zal de KNVB middels folders/informatiemappen en via de KNVB site en social media de
aandacht hierop blijven vestigen.

Als mens heb je binnen het bestuur een belangrijke positie bekleed. Jij was voor iedereen de
meest directe lijn met het dorp. Je was het oor en
geweten voor het bestuur. Als geboren en getogen
inwoner van Varsselder-Veldhunten heb jij een
bepaalde liefde voor dit dorp. Jouw gevoel voor
historie, tradities en belangen spelen daarbij een
grote rol. Jij had daardoor als geen ander vaak het
meeste oog voor de belangen van de andere
verenigingen binnen het dorp en de belangen van
de sponsors. Dit leidde soms tot goede en gezonde discussies binnen het bestuur, waardoor we
altijd een zorgvuldige afweging konden maken.
Belangrijk was dan ook je rol in de lange discussie
en beslissingen omtrent de realisatie van het
Dorphuus. Door jou gevoel voor de dorpshistorie,
tradities en interne belangen was jij het die vaak
terecht even op de rem trapte en zaken ter discussie stelde. Dit wist je altijd op een manier te
doen die iedereen er toe te dwong om toch even
na te denken. Maar je deed dit nooit om het proces
te vertragen of te verstoren of om de ontwikkelingen tegen te houden.
Als ik een typering zouden moeten geven die past
bij jou positie binnen het bestuur dan zou ik jou de
“culturele keurmeester” willen noemen.
Er werd geen besluit genomen zonder dat jij daar
eerst als keurmeester kritisch naar had gekeken.

De heer Roovers gaf aan niet alleen hiervoor naar
Varsselder-Veldhunten te zijn gekomen. Zijn komst
had een speciale bedoeling. De vrijwilligers die
onder de vlag van de KNVB hun werk doen nemen
een bijzondere plaats in. En ook nu vandaag 6 januari 2013 hebben we weer zo’n vrijwilliger die zich
jarenlang belangeloos heeft ingezet voor de
vereniging Deze vrijwilliger is Nico Immink die 19
jaar lang bestuurswerk heeft verricht voor uw
vereniging. En dat niet alleen ook was/is hij de
vrijwilliger die zich reeds 20 jaar inzette voor de
clubblad De Boogbal en als leider van GWVV 5.
Dit is dan ook voor de KNVB de reden geweest om
Nico Immink te onderscheiden met de zilveren
KNVB speld met een hierbijbehorende oorkonde.
In zijn dank betrok hij ook Sandra het thuisfront die
middels een bloempje werd bedankt dat hij van het
thuisfront hiervoor de tijd had gekregen.

Nico ik wil je danken voor je jarenlange inzet binnen het bestuur en jouw bedragen aan de
besluitvorming vooral bij moeilijke beslissingen. Ik
hoop dat GWVV nog vele jaren kan genieten van
je liefde voor de club en je inzet.
Meestal is het zo dat leden, die na een lange periode van uitzonderlijke inzet en door aantoonbare
prestaties bijgedragen hebben aan het voortbestaan en successen van GWVV. Definitief afscheid nemen in aanmerking kunnen komen voor
een eretitel binnen de club.
Hoewel jij niet definitief gestopt bent met jij activiteiten voor GWVV maar alleen als bestuurslid
heeft het bestuur toch unaniem besloten om jou te
moeten benoemen tot erelid van GWVV.
Deze titel komt je dan ook echt toe.
Na deze mooie woorden gesproken door de voorzitter was inmiddels de heer H. Roovers afgevaardigde van de KNVB gearriveerd in het Dorpshuus.
Hij vroeg even aandacht. Hij sprak namens de
KNVB nogmaals zijn afschuw uit over het
gebeuren dat zich in Almere afspeelde. De KNVB
Boogbal nr. 4

Nico zou Nico niet zijn als hij ook een bijbehorende
afscheidsspeech voor deze gelegenheid had
voorbereid.
Hij dankte voorzitter Wim Pruyn en KNVB afgevaardigde Henk Roovers voor de mooie woorden
die tot hem gericht waren en ook de onderscheidingen die hem ten deel vielen,
In zijn speech nam hij in vogelvlucht zijn bestuursperiode door:
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19 jaar Bestuur GWVV.
Heel wat kogels heb ik de afgelopen 19 jaar door
de kerk zien gaan. Grote en kleine.
Hierbij wil ik jullie deelgenoot maken van mijn 19
jaar als bestuurslid.
Grote kogels;
 Het derde veld in 1993/1994, frappant is wel
dat ten tijde van mijn aanstelling het derde
veld werd aangelegd en in het jaar dat ik afscheid neem het derde veld wordt afgestoten.
Het zou zo moeten zijn.
 De uitbreiding van de kleedaccommodatie in
1996. Met daaronder een kelder waar wij als
Boogbalredactie een eigen ruimte kregen.
 Het gehele traject van kantine -> dorpshuus
dat liep van 2004 tot 2012. Beginnend met de
ondertekening van het convenant samenwerken met de verschillende andere dorpsverenigingen tot aan de voltooiing van het geheel wat er hier om ons heen staat een multifunctioneel complex.
 De overgang van de speelvelden naar Stichting de Buitenham.
Ups en downs;
Ups;
- Kampioensschappen van GWVV 1 in 1998 en
2010 en de kampioensschappen van de lagere
teams.
- Sponsoring binnen GWVV, het geniale plan van
destijds om heel het hoofdveld van reclameborden
te voorzien en sinds enkele jaren de boost die het
kreeg door de nieuwe sponsorcommissie. Om
naast de hoofdsponsor ook stersponsoren en subsponsoren te gaan zoeken voor GWVV, tevens
werd er actief gezocht naar nieuwe reclamebordsponsoren.
- 40 jaar Boogbal, een clubblad, maar ook vooral
een dorpsblad voor en van Varsselder-Veldhunten.
Downs;
 Het wegvallen van GWVV dierbaren.
 Degradaties
 De mindere jaren rond 2000 waar de prognoses voor onze verenging qua ledenaantallen
niet gunstig waren. Gelukkig is door de aanwas
van buiten Varsselder-Veldhunten (zie het 1e
elftal van GWVV) en de geboortegolf in wijk
Achter de Molen dit achterwege gebleven. Zelf
hebben Sandra en ik hier ook aan bijgedragen
want onze 2 jongens Wessel en Sjoerd spelen
bij de GWVV jeugd. Wij gingen na een nieuwjaarsbijeenkomst wel meteen naar huis om
daarvoor te zorgen.
Ik wil het toenmalige bestuur en het huidige bestuur bedanken voor de prettige samenwerking.
Ik wil ze hier bij naam en toenaam even noemen.
De voorzitters; Theo van Niersen en Wim Pruyn
De secretarissen; Theo Boerboom, Hans Gerritsen
en Saskia v.d. Pavert.
De Penningmeesters; Nico Slutter en Andrè Jansen.
Activiteiten; Arnold Versleijen
De Technische commissie bestuursleden; wijlen
Joop Ditters, Gert Ketelaar, Jules v.d. Pavert.
Koen Nieuwenhuis en Freek van Arragon.

Boogbal nr. 4

De accommodatiebestuursleden; Paul Schut en
Erik Ketelaar en de jeugdafgevaardigden; Jan
Roes, Ferdie v.d. Pavert, Clemens Wissing en
Maik Frazer.
Graag ging ik altijd naar de bestuursvergaderingen
ook al waren er vergaderingen bij van wel 3 uur of
meer. En nooit is het voorgekomen als we ’s
avonds de deur dicht trokken dat we er niet uit zijn
gekomen of zonder een gezamenlijk standpunt te
hebben ingenomen. Ook dat maakt het bestuurswerk mooi.
Ook wil ik vooral de leden bedanken voor het vertrouwen die ze in mij gesteld hebben de laatste 19
jaar. Op basis daarvan heb ik het bestuurswerk
gedaan.
Ik wil het huidige bestuur nog een paar dingen
meegeven, die ik zelf altijd hoog in het vaandel
had staan tijdens mijn bestuursperiode;
 Hou ogen en oren open zodat je weet wat er
leeft binnen de club.
 Hou de grote lijn in ogenschouw, maar wat
vooral ook belangrijk hou de kleine dingen ook
goed in de gaten. Want bij nalatigheid kun je
hier relaties mee kapot maken. Dit is een ding
die ik destijds meegekregen heb van Gert
Ketelaar.
 En behoud onze clubidentiteit, vooral na de
overgang naar het dorpshuis is dit belangrijk
voor onze vereniging.
Als laatste maar zeker niet het onbelangrijkste
dank aan het thuisfront. Sandra, bedankt voor de
tijd en ruimte die ik gekregen heb en nog steeds
krijg om energie te steken in deze mooie club. Een
bloemetje heb ik niet meegenomen maar vanavond heb ik nog wel een verrassing.
Het wordt nu tijd voor het redactiewerk, voor het
clubblad samen met m’n andere mederedactieleden, de sponsorcommissie samen met Arno,
Chiel en Freek en we gaan ons richten op een mogelijk kampioensschap dit seizoen bij GWVV 5.
Sandra en ik drinken er nog een paar en gaan dan
naar huis en als jullie (en dan vooral de jongeren
onder ons) dit ook doen dan zit het met de aanwas
voor de komende tijd bij GWVV wel snor.
Ajuu.
Na deze afscheidsspeech werden de leden in gelegenheid om de jubilarissen te feliciteren en kon
onder het genot van een drankje en hapje nog
geklonken worden op het nieuwe jaar.
Moge de 1e activiteit van GWVV in het nieuwe jaar
een voorbode zijn voor de rest van de activiteiten
die nog in dit jubileumjaar te gebeuren staan.

Meer foto’s nieuwjaarsbijeenkomst zijn te zien op;
http://www.mijnalbum.nl/Album=DKJVTEYU
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BALLEN SPONSORS
SEIZOEN ‘12-’13

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
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
1-4-2013 wedstrijd tegen Vosseveld 1

Sponsor Klein poehuis konstruktie bv
7-4-2013 wedstrijd tegen Terborg 1

Sponsor RSchut verhuur
21-4-2013 wedstrijd tegen Winterswijk 1

Sponsor Jan en Christel
28-4-2013 wedstrijd tegen VVG’25 1

Sponsor De Nacht van Hunten
12-5-2012 wedstrijd tegen Halle 1

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

Sponsor Rabobank Graafschap zuid
20-10-2012 wedstrijd GWVV old star region team
tegen oud De Graafschap
Sponsor Schuurman Schoenen

Arno Geurts, Chiel le Comte,
Freek van Arragon, Nico Immink
Boogbal nr. 4
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.
In de maand januari/februari zijn ons wat dingen
opgevallen op de Buitenham, de aftrap in het nieuwe jaar met het snerttoernooi met aansluitend de
Nieuwjaarsbijeenkomst, waar Erik Ketelaar werd
benoemt tot Lid van Verdienste en Nico Immink
erelid werd van GWVV vanwege zijn verdiensten,
Henk Masselink die prins werd van Zinkputdorp en
Bart onze jeugdspeler Kinderprins werd, de
wedstrijden die werden gespeeld op de Buitenham
onder soms barre winterse omstandigheden allen
werden genomineerd, er kan er echter maar 1
uitverkozen worden en dat is deze
maand ...............
Carlo Cornielje, Carlo is leider bij GWVV 5 en
werd op 17 januari jl. vijftig jaar. In deze rubriek
vragen we Carlo o.a hoe hij zo'n 25 jaar geleden
terechtgekomen is bij GWVV en hoe hem het leven bevalt als 50+.
Carlo, 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?
Hallo, ik ben Carlo Cornielje. Ik ben niet geboren
maar wel getogen in Azewijn. Ik hoor sinds 17 januari bij de 50 plussers. Ik heb altijd al gevoetbald.
Eerst bij Den Dam in Azewijn vanaf mijn 6e tot
mijn 23e levensjaar. Hier heb ik op het laatst bij
het 1e en 2e elftal gespeeld. Ik ben getrouwd met
Marie-José. We hebben samen 2 kinderen, Sven
van bijna 16 jaar en Maud van 13 jaar. Bovendien
hebben we als 5e gezinslid hond Kwiebes.
We wonen al weer 20 jaar met veel plezier aan de
Ulftseweg in Gendringen.In het dagelijks leven
werk ik al weer bijna 25 jaar bij Keurkozijn.
Wanneer ben je bij GWVV gekomen en welke
elftallen heb je zoal doorlopen?
Ik ben volgens mij in 1988 bij GWVV gekomen.
We kwamen in Ulft te wonen in de Vechtstraat
(vlak bij boer Scholten). Ik wilde graag in de buurt
voetballen. Doordat ik in Varsselder al meerdere
mensen kende heb ik voor GWVV gekozen. Het
leek me ook een gezellige club en dat is ook wel
gebleken. Ik ben in het 3e elftal begonnen met als
trainer Arnold Versleijen. Dit elftal was toendertijd
ook bij ons op de bruiloft. Helaas heb ik nog geen
seizoen vol kunnen maken. Ik ben in totaal 7x aan
mijn knieën geopereerd.Vandaar dat ik leider ben
geworden.

Gelder.
Je bent dus ook speciaal op trainingskamp
geweest. Kun je hier iets meer over vertellen, is er
ook nog getraind of kwam het meer neer op van
die losse polsoefeningen -)?
Ja, er is wel degelijk getraind. 's-morgens eerst
een gezamenlijk ontbijt.Dan een ochtendtraining.
Tussen de middag lunchen. Middagtraining. Na de
middagtraining waren de polsoefeningen. 'savonds eten en daarna weer polsoefeningen tot
23.00 uur. Daarna was het bedtijd. Kortom 2x per
trainen en 2x per dag polsoefeningen.Tijdens de
polsoefeningen werd er gekaart of bingo gespeeld
of gedanst of een wasmachine gerepareerd.
Iedereen heeft zo z'n eigen spelstijl hoe zou jij je
spelstijl willen omschrijven toen je nog voetbalde?
Ik voetbalde altijd als laatste man of ik stond in de
spits. Ik was wel een harde bikkel met het voetbal.
Niet iedereen wilde mij als tegenstander hebben.
Zo te horen was je dus een "Jan Wouters", een
type van het niet vegen maar poetsen. Azumse
jongens staan er om bekend om een fysiek duel
niet uit de weg te gaan toch. Is dit waarschijnlijk
één van de oorzaken geweest dat je het aan de
knie kreeg?
Nee, de blessures heb ik tijdens de periode in
Varsselder gekregen. Bij Den Dam had ik nooit
wat.
Wil je hiermee suggereren dat er in Azewijn minder hard werd gespeeld of is dit toevallig zo?
Dit is toevallig zo. Ik ben er wel even uitgeweest in
verband met overschrijving van Azum naar
Varsselder toe. Dat heeft me waarschijnlijk de nek
omgedaan. Ik weet nog goed wanneer het eerste
keer mis ging. Het was tijdens een thuiswedstrijd
tegen Varsseveld toen ik mijn knie verdraaide. Ik
voelde gelijk dat het mis was. Ik ben aan dit knie
nog 4x geopereerd. Later aan de andere knie 3x.
Mijn voetbalcarrière was afgelopen. Af en toe doe
ik nog wel eens mee o.a. met veteranentoernooi in
Silvolde. Het scoren ben ik dan nog niet verleerd.
Het is wel moeilijk om er een punt achter je grootste hobby te zetten maar je kunt het risico niet lopen ook niet in verband met je werk.
Hoe kijk jij het liefst een wedstrijd en hoe zou jij
die graag gespeeld zien hebben?

Wat zijn je grootste successen geweest bij het
voetbal?

Ik kijk het liefst met een paar man (niet in een café
of zo). Het liefst zie ik ze spelen met passie. Dat
ze voor de volle 100% gaan.

Met zowel het 3e als 4e kampioen geworden. Het
leukste succes was wel ons trainingskamp in Mallorca met het 4e elftal onder leiding van Ton van

Zelfs een paar keer kampioen geworden, hoe heb
je deze successen beleefd?
Ik ben met het 3e elftal kampioen geworden. Ik
weet alleen niet meer niet welk jaartal. Dat was
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met o.a. Willem Pruyn, Rob v.d. Pavert, Boudewijn
Aaldering, Erik Scholten en Toon Gerritsen. Met
het 4e elftal zijn we ook kampioen geworden onder
leiding van Ton van Gelder. Dit kampioenschap
hebben we gewonnen met de meeste spelers die
nu ook in het 5e spelen. We zijn nu ook al winterkampioen met het huidige 5e.
Een mooie prestatie.
Inmiddels dus aangesloten bij de 50+ generatie.
Leuke dag gehad en hadden 'de jongens' van het
vijfde ook nog wat voor jou in petto?
Ik heb zeker een leuke dag gehad. De woensdagavond kreeg ik een Abraham met assistente in de
tuin. De zaterdagavond kreeg een overheerlijke
borstentaart aangeboden. Aangezien ik het vaak
over één onderwerp heb,ik zeg het, een ander
denkt het, kreeg ik daar natuurlijk ook wel de
cadeaus naar. Maar dat maakt mij niet uit. Ik ben
recht voor de raap en dat weten ze ook. Ik hou niet
van dat stiekeme gedoe.

op elkaar, elkaar wat gunnen en met plezier voetballen. De makkelijke tegenstanders zeker niet
onderschatten.
Je was (bent) altijd een trouw supporter van de
Graafschap. Sinds dit seizoen heb je geen seizoenskaart meer gekocht had je hier een speciale
reden voor? Of maak je nog gebruik van de noaberschap-aanbieding?
Ik vond ze het vorige seizoen slecht voetballen. Je
had geen waar voor je geld. Vaak kwam ik chagrijnig terug van een wedstrijd kijken. De sfeer was
minder en het leek net of de Graafschap er niet
voor ging. Gelukkig gaat het nu wel beter. Af en
toe ga ik nog wel eens kijken o.a. 15 maart tegen
Emmen. Vrijdagavond is voor mij ook geen fijne
avond om naar een wedstrijd te gaan. Doordat ik
door heel Nederland werk zit ik toch altijd te stress
-sen om op tijd te kunnen komen. Misschien als ze
promoveren dat ik toch weer een seizoenkaart
neem samen met Sven.
Enkele stellingen;
Gendringen of Varsselder of misschien wel Azum?
Gendringen omdat Sven er voetbalt. Varsselder
omdat ik er zelf leider ben en omdat het er gezellig
is.
Graafschap of GWVV?

Nu GWVV

Abraham of Sarah?
Abraham. Gelukkig duurt
het even tot Marie José Sarah ziet. Ik heb nog
geen oud wijf in bed nodig
Kunststof of houten kozijn? Kunststof. Onderhoudsvrij en ik moet toch ook werk houden
Vlaggen of coachen? Beiden. Nico en ik wisselen
toch halverwege het seizoen.
Je bent als leider actief bij GWVV 5, kun je aangeven welke taken je allemaal op je neemt?
De eerste helft van het seizoen doe ik vlaggen,
opstelling maken samen met mijn collega leider
Nico en aanvoerder Theo. De tweede helft van het
seizoen vlagt Nico en ben ik de assistent leider. Ik
zorg dat ook voor de papierrommel en Wies voor
de waterzak.

Voorjaars- of zomervakantie? Beiden. Ik kan niet
kiezen. Helaas heb ik niet meer dagen anders was
er 3e vakantie bijgekomen
Kwiebus of Wallie? Kwiebes. Die is nog jong en
speels. Wallie is al een oude reu
Marie of José? ´s morgens Marie, ´s middags
Jose en ´s avonds allebei.

Is het leider zijn in deze tijd (denk aan het schop
incident) nog wel leuk?

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat
zou dat voor jou dan zijn?

De spelers in het veld denken het vaak beter te
weten dan de leiding. We doen ons best om het
een ieder naar de zin te maken en ook iedereen
speelminuten te geven. Ik heb een hekel aan
gemopper onder elkaar tijdens de wedstrijd. Stop
de energie maar in het voetballen. Door te voetballen en niet onderling te zeuren kom je een heel
eind. Dat blijkt wel nu aan de stand.

Dat ik zelf nog had kunnen voetballen met gezonde knieën. Dan had ik zelf nog kunnen
meespelen.

Je geeft aan dat jullie winterkampioen zijn. Dat is
natuurlijk mooi, maar alles draait er natuurlijk om
wat de stand is op het eind van de competitie. Wat
moeten jullie doen of misschien juist niet doen om
op het eind van de competitie ook nog op de
bovenste plaats te staan?
We moeten de lijn doorzetten waar we met de winterstop mee geëindigd zijn. Scoren, niet mopperen

Waar heb je een hekel aan op voetbalgebied?
Ik heb een hekel aan onterecht gevloek en gezeur
op het veld. Wat vorig jaar met die grensrechter is
gebeurd mag nooit meer voorkomen. RESPECT
voor iedereen. Ik heb ook een hekel aan mensen
die te laat komen voor een wedstrijd.
Heb je verder nog iets leuks (anekdotes?), seksistisch (leuke mop?) te vetellen of denk je waarom
hebben ze me dat of dat niet gevraagd dan mag je
daar nu op antwoorden?

Boogbal
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Volgens mij, hebben jullie alles wel gevraagd. Ik
wou nog wel kwijt dat ik erg leuk vond dat de
jongens ´s avonds een Abraham met assistente
hebben gezet in onze tuin. Ik hoop dat ze zaterdags bij de Zon ook een leuk feest hebben
gehad. Ik en mijn gezin hebben er ieder geval wel
van genoten.
PS bij de assistente is de wind er uit gelaten. Ze
ligt nu plat in de kast op zolder. Ze wacht vol verVOETBALVERENIGING

50G . W. V. V.

wachting op de eerstkomende Abraham. Volgens
mij is dat R.H. uit Gendringen.
Groet Carlo Cornielje uit Gendringen
Carlo bedankt voor je inbreng voor deze rubriek,
we wensen jou met je elftal heel veel succes en
ook na je vijftigste gaat je leven gewoon verder.

ZESKAMP DEELNAME FORMULIER
Ploegnaam:

Zeskampdeelnemers:
1 .........................…...(captain)

GWVV 50 jaar

D

it jaar viert GWVV haar 50 jarig
bestaan en dit wil het bestuur niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 22 juni organiseren we een zeskamp voor het dorp en op zondag 23
juni een feestmiddag voor GWVV
leden, oud leden, geno-digden.
Een zomer zeskamp in ons dorp is al
weer een aantal jaren geleden
gehouden, de sterke ver-halen en hilariteit doen nog steeds de ronde.

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

2 ...........................................
Correspondentieadres:

3 ...........................................

……………………
……………………
……………………
…………………...

4 ...........................................
5 ...........................................
6 ...........................................
7 ...........................................
8 ...........................................
reserve ...................................
reserve ................................…

Zeskamp

Voor het organiseren van de zeskamp,
door GWVV, hebben we natuurlijk
Uiterste inleverdatum 31 maart bij èèn van de organisatoren;
deelnemers nodig, dat kunnen we niet
Bennie Mulder, Rob v.d. Pavert, Arno Geurts of Beent Klynsam
alleen. Daarop roepen we eenieder op
om zich te organiseren bij een (buurt)
Het deelnameformulier kan ook in de Boogbalkopiebus worden gedaan.
vereniging, vriendenclub, elftal of een
straat waarin je woont om groepen bij
elkaar te krijgen. Er zijn diverse leuke
Sponsoren van de Zeskamp zijn
spelen o.a. een bananen-race, skiloop, fun-slang,
buikschuiven e.d.
tot nu toe ;
De deelname is op eigen risico, er zijn minimaal 6
Dorpshuus
groepen van 8 personen nodig om het feest door
Berendhaus
te laten gaan. ( Dames/meisjes in de groepen? )
HJ v.d. Pavert
Elk team dient een “captain” te hebben, hij of zij
Ditters / Schweckhorst
zal met de organisatie communiceren.
Voor de jongere kinderen is er een spelenkermis.
Meer info hier van komt t.z.t in de Boogbal te
staan.

Geert Stevering
VVVVV ( Welkoop Gendringen, Wanders
Holding, Fam.Klijnsma, Rabo-bank, Frazer
Holding, Timmerfabriek Hendriksen)

SPONSOREN ZESKAMP 22 JUNI t.g.v 50-jarig GWVV Jubileum
Boogbal nr. 4
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Notulen Algemene ledenvergadering
25 oktober 2012
OPENING
 De voorzitter heet iedereen welkom in iets andere omgeving als anders. Deze keer in de
sporthal, omdat een ledenvergadering besloten
moet zijn.
 Aanwezig: 56 leden + 6 bestuursleden.
Afgemeld: Marcel v/d Pavert, Jules v/d Pavert, Han
v/d Pavert,
MEDEDELINGEN
 Kunstgras.
Kunstgras is afgelopen zaterdag officieel geopend.
Ik wil vanaf deze plek mijn dank uitspreken naar de
werkgroep kunstgrasveld onder leiding van René
Hakvoort. Zij hebben geweldig werk ge-leverd. Applaus!

 50 jarig jubileum

In 2013 bestaan we 50 jaar. Dit willen we toch op
gepaste wijze vieren. Hiervoor is een werkgroep in
het leven geroepen bestaande uit: Rob van de
Pavert, Bennie Mulder en Beent Klijnsma. Op 22
en 23 juni zullen in het kader hiervan activiteiten
plaatsvinden.
Voor èèn van deze activiteiten willen we jullie vragen om foto’s die je in je bezit hebt te sturen naar
boogbal@gwvv.nl. Of in de boogbal kopiebus te
doen. Deze foto’s krijg je vanzelfsprekend weer
terug en zullen worden gebruikt voor een tentoonstelling. De mooiste foto krijgt na beraad van
een jury een prijs.

 Huishoudelijk regelement.

Als we om ons heen kijken kunnen we trots zijn op
wat we hebben gerealiseerd. Dit heeft veel energie
en geld gekost en menigeen heeft hier veel vrije
tijd in gestoken. We zouden ons zelf wel heel erg
tekort doen als we dit allemaal laten verslonzen.
De laatste tijd moeten we toch constateren dat er
shirtjes en broeken weg zijn en dat er ballen weg
zijn. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van het
team. Wij willen dan ook een beroep doen op ieders verantwoordelijkheid om de komende ja-ren
ook respectvol en zuinig met de accommodatie,
materiaal en kleding om te gaan. Samen zijn we
allemaal verantwoordelijk om, alles wat we hier
hebben gerealiseerd, keurig op orde te houden.
In de volgende boogbal zal een huishoudelijk
reglement komen te staan van afspraken zoals we
dit de afgelopen tientallen jaren hebben gemaakt.
Je vindt in dit overzicht huishoudelijke regels, gedragsregels en praktische regels
Dit is bedoeld als opfrisser en om iets in op te
zoeken.

 Contributie.

We hebben veel gedaan aan de buitenkant. Ook
intern worden zaken gemoderniseerd. Een van de
eerste zaken is de financiële zaken en met name
de contributie. Alle leden ontvangen de komende
weken een brief waarin we jullie informeren. We
stappen volledig over op het ge-automatiseerde
Boogbal nr. 4

administratie systeem van de KNVB. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop we de contributie
gaan innen.
Vanaf dit seizoen willen we uitsluitend alleen maar
gebruik maken van automatische incasso. Leden
kunnen dan kiezen uit 3 momenten van betalen:
In één keer in oktober
In 2 keer in oktober en maart
Per kwartaal.
Wil je om voor jou belangrijke reden geen gebruik
maken van automatische incasso dan kun je alleen maar 1 keer per jaar betalen
6 januari 2013 snert toernooi nieuwjaarsreceptie.
Aanvang snerttoernooi 10.00 uur, aanvang nieuwjaarsreceptie 13.00 uur.

 Punt 6 van de agenda (gemeenschapshuis)

niet meer nodig.
Informeren over de voortgang van de bouw is niet
meer nodig. Voor meer informatie beschikt ’t
Dorpshuus over een website. Zaken die van belang zijn voor de verenigingen komen via de vertegenwoordiger in het bestuur bij de leden.
Betalingen aan jeugdtrainers gestopt.
N.a.v. financiën heeft het bestuur besloten om betalingen aan jeugdtrainers te stoppen. Er is ech-ter
een oplossing gevonden in de vorm van een
flessenactie. Van de opbrengst hiervan kunnen de
jeugdtrainers betaald worden. Het bestuur is zich
er van bewust dat we dit eerder hadden moeten
melden, en niet pas in september. Maar toen pas
is er meer inzicht gekomen in onze financiële
huishouding. Verder zijn we niet voornemens om
tijdens deze vergadering hier verder op in te gaan.
Als er vragen zijn, graag op een later tijdstip.
Superelf.
Vanavond is de laatste mogelijkheid om de Superelf in te vullen. Via de mail boogbal@gwvv.nl kan
het nog tot zaterdag.
Presentielijst.
Aan iedereen het verzoek om de presentielijst in te
vullen.
INGEKOMEN STUKKEN
Geen.
NOTULEN ALV 2011
De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter en
de secretaris zetten hun handtekening.
JEUGDCOMMISSIE
 De voorzitter leest namens het jeugdbestuur
voor:
 Allereerst willen we Ellen en Marcel bedanken
voor de afgelopen jaren die ze in het jeugdbestuur
hebben gezeten, binnen het jeugdbestuur word
hier op korte termijn aandacht aan geschonken.
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Het nieuwe jeugdbestuur bestaat nu uit: Sven
te Kaat, Sven Maatman, Marco van Remmen,
Clemenc Wissing voor de materialen, Ted en Chiel
voor het regelen van de trainers en leiders binnen
de jeugd, Mike Frazer en Christel Aalders
 Dit seizoen is er een F, D en twee C elftallen.
 Alle elftallen zijn voorzien van een trainer en
leider, alleen voor de D zijn we dringend op zoek
naar een trainer die Dennis op de woensdagavond
helpt.
 Er zijnstevoldoende
scheidsrechters, de spelers
van het 1 en 2de nemen dit op zich. Jongens
hartstikke bedankt!!
 Het afgelopen jaar hebben we een geweldig
jeugdkamp gehad. De jeugd is naar Kalkar
geweest en hebben met z’n allen in het dorpshuus
gelogeerd.
 Ook de opkomst bij het Jan Rieken was goed
vertegenwoordigd door de jeugd.
 Binnenkort gaan we voor alle jeugd een gezellige sinterklaasmiddag/avond houden.
 Ook staat er een flessenactie op het programma.
 Ook de pupil
van de week loopt goed, mocht er
binnen het 1ste nog aan of opmerkingen over zijn,
horen we dat graag.
 Wij hopen dat we er een leuk en sportief
seizoen van gaan maken.
-Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, horen we dat graag.
TECHNISCHE COMMISSIE
 Freek van Arragon doet het woord.
 Koen verontschuldigt zich ivm uitgelopen
werkzaamheden. Vanaf heden neem ik zijn rol als
TC-lid binnen het bestuur over daarom nu van mij
een korte stand van zaken.
 I.v.m dit voor mij onverwachte “woordje” had ik
geen mogelijkheid meer om een uitgebreidere terugblik op het afgelopen seizoen voor te bereiden.
Excuses hiervoor.
 Grote veranderingen zijn er eigenlijk ook niet
geweest. Er zijn spelers gestopt en enkele nieuwe
aanwinsten zijn er ook te bewonderen. Alle trainers
hebben hun contract verlengd.
 Patrick, Ted en Peter zijn druk bezig om hun
elftal naar een hoger niveau te brengen. Ook bij de
lagere elftallen onder leiding van Frans loopt het
als een trein.
 Binnenkort zullen de eerste oriënterende
gesprekken voor volgend seizoen met deze trainers weer worden gestart.
 Het is mooi dat wij dit seizoen weer met 5 seniorenelftallen indede competitie
actief kunnen zijn.
Met name het 3 en 5e hebben een prachtige
seizoenstart. Het 1e en 2e elftal komen nu in een
belangrijke fase om aansluiting met de ebovenste
regionen te houden. Helaas heeft het 4 elftal een
moeizame start. Laten wij hopen dat hier nog verbetering in komt.
Op zich draait dit dus allemaal naar behoren maar
toch ben ik genoodzaakt een kritische opmerking
te plaatsen:
Nagenoeg elke donderdagavond wordt Eugéne
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geconfronteerd met “bezettingsproblemen.”
Ik wil er nogmaals nadrukkelijk op wijzen dat de
verantwoordelijkheid
voor deze bezetting van de
teams in 1e instantie bij elk speler zelf ligt!! Het
blijkt nog steeds dat er voetballers zijn die het
teambelang en daarbij het verenigingsbelang uit
het oog verliezen. Want meldt je je af voor je eigen
team, dan heeft dit consequenties voor de andere
teams. Spreek elkaar aan op deze verantwoordelijkheid. Dit geldt voor ALLE teams !!
Indien er dan toch sprake is van noodzakelijke
doorstroming dan zullen Eugéne en ik er strak op
sturen dat niet continu dezelfde spelers worden
“geleverd” vanuit welk team dan ook.
Verder stel ik het erg op prijs dat conflicten, problemen direct met ons besproken worden.
Indien geen vragen meer dan wens ik iedereen
verder een succesvol seizoen.
VERSLAG PENNINGMEESTER
Sinds enkele weken beschikken we over de benodigde financiële stukken en nog steeds is niet
alles compleet en uitgewerkt. De huidige cijfers
dekken wel voor het overgrote deel de werkelijkheid . Wij presenteren nu de voorlopige jaarcijfers
en zullen in maart 2013 een hernieuwde ledenvergadering beleggen waarin de definitieve financiële jaarcijfers zullen overleggen
Vraag Andres: heeft het te maken met de verbouwing van het Dorpshuis? Antwoord: nee.
Energieverbruik is gestegen. Dit komt omdat er
nog een aantal dingen verrekend/omgezet moeten
worden.
Kaderavond is duurder uitgevallen.
Spel-trainingskosten zijn hoger. Dit komt omdat
de trainerskosten zo hoog zijn.
Verder kan het tekort worden verklaard doordat
we nieuwe tenues hebben aangeschaft, sponsoruitingen (nieuwe borden etc.), materiaal.
Hogere representatiekosten (koffie etc.)
Extra kosten tijdens de verbouwing.
Alle contributie is nog niet binnen.
Huur voor velden is al wel betaald, maar hier
krijgen we wel weer wat van terug.
Vraag Gert: omzet/exploitatie van clubhuis is € 0.
Is er al met de Stichting gesproken over een vergoeding voor ons? Antwoord: Dit kan nog niet,
omdat de Tent nog niet is verkocht. Als dit wel het
geval was geweest, hadden we in dit 1e jaar al opbrengst gehad, omdat het Dorpshuis boven verwachting loopt. Er lopen wel gesprekken over de
verdeelsleutel.
Er wordt nogmaals benadrukt dat de cijfers voorlopig zijn. Er kunnen nog dingen veranderen. Maar
het tekort zal zeker niet meer worden.
KASCOMMISSIE
Er heeft geen kascommissie plaats gevonden. De
stukken zijn niet voldoende aanwezig.
BEGROTING 2012/2013
Ook hier voorlopige cijfers.
BESTUURSVERKIEZING
 Aftredend en niet herkiesbaar is: Nico Immink.
Het bestuur heeft besloten om geen opvolger voor
hem te zoeken, omdat er nu met verschillende
commissies gewerkt wordt. Hierdoor is het mopagina 16
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gelijk om met een 5 koppig bestuur verder te gaan.
 Aftredend en niet herkiesbaar is: Saskia van de
Pavert. Het bestuur is naarstig op zoek naar een
nieuwe secretaris. Saskia blijft voorlopig de lopende zaken afhandelen.
Niet vermeld op de agenda. Koen Nieuwenhuis is
aftredend en niet herkiesbaar. Freek van Arragon
gaat zijn taken binnen de TC overnemen.
RONDVRAAG
 Ferenc: waarom destijds roulatiesysteem van
trainingsballen. De ballen die we nu hebben zijn
echt slecht. Wij hebben toch net zo veel recht op
nieuwe ballen als de selectie? Antwoord: het zijn
wedstrijdballen van het 1e. Die zijn niet veel gebruikt. Ferenc vindt ze echt slecht. Erik gaat de
ballen na lopen.
 Ferdie: jarenlang in jeugdbestuur gezeten. 20
jaar geleden begonnen met systeem om jeugdtrainers een kleine vergoeding te geven. Vindt het
jammer dat dit terug gedraaid is. Hoor in de wandelgangen dat de trainers er over denken, volgend
jaar niet meer te trainen. Zou erg jammer zijn. Antwoord: het moment waarop we dit gemeld hebben
is niet goed geweest. Maar n.a.v. de financiële
cijfers is het noodzakelijk te bezuinigen. Een
oplossing is echter gevonden in de vorm van de
flessenactie. Hieruit gaan de jeugdtrainers betaald
worden. Opmerking Hans: school gaat in november flessenactie houden. Antwoord: wij in december, dus volgens ons geen probleem.
 Gert: Entreeheffing. Hoe gaat dat in de
toekomst? Er zijn straks 2 ingangen. Antwoord: we
zijn bezig om een oplossing te vinden. Opmerking
René: is het noodzakelijk om de fietseningang
open te houden tijdens wedstrijden? Antwoord: het
is een optie om deze dicht te doen. We gaan op
zoek naar de beste oplossing.
 Wies: ik zie elke donderdag en zondag 2 mensen sjouwen met het bord van de sponsor. Kan dat
niet blijven hangen? Antwoord: wij zijn er ook niet

Technische Commissie
De meeste gesprekken met trainers en begeleiding van onze seniorenteams hebben
inmiddels plaats gevonden. Het is wederom heel
plezierig om te kunnen vermelden dat onze trainer
voor de lagere elftallen Frans van Hardeveld er
weer een jaartje bij aan zal knopen. Vooral zijn
gedrevenheid tijdens de gesprekken over deze
“contractverlenging” werken zeer aanstekelijk.

blij mee. Er zijn gesprekken. Misschien kun je dit
ook bij de Stichting aankaarten.
 Paul: waar is het bord met alle foto’s en
worden die nog weer opgehangen? Antwoord: de
foto’s zijn er nog, we weten niet of ze nog weer
opgehangen worden.
 Arno: zolang als de Tent niet verkocht is, komt
er geen verdeelsleutel voor de opbrengst. Dus het
probleem van de Tent komt dus ook op ons bord?
Antwoord: we hebben daar met ons allen voor
getekend. Het Gilde doet zijn uiterste best om de
Tent te verkopen. Opmerking Gert: we moeten er
wel voor oppassen dat de voetbalvereniging financieel gezond blijft. Antwoord: we hebben zelf ook
geen kosten meer, geen onderhoud etc. We hebben wel meer sponsorgeld. Gert: de cijfers baren
me nu wel zorgen, als dit volgend jaar zo is, moet
er wel worden ingegrepen. Antwoord: dit gaan we
ook zeker doen!
 Andres: 50 jaar is toch geen jubileumjaar? Antwoord: niet voor de KNVB, maar wel voor ons. Opmerking Rob en Beent: zaterdags festiviteiten voor
het dorp, zondag feest voor de voetbalvereniging.
Frans: trekt de gemeente zich helemaal terug qua
onderhoud van velden en de struiken? Antwoord:
gemeente doet wel het groenonderhoud. Frans
vindt dat het groen gesnoeid moet worden. Erik
vraagt de gemeente om te snoeien.
SLUITING
 De voorzitter bedankt het jeugdbestuur en
medebestuursleden voor de prettige samenwerking.
Iedereen bedankt voor de komst.
Gendringen, oktober 2012
W. Pruyn
voorzitter

S. van de Pavert-Hebinck,
secretaris

G.W.V.V. zoekt voor het
seizoen 2013-2014:
ALLROUND ASSISTENT TRAINER 1e elftal
Bij belangstelling, vragen of advies neem a.u.b.
contact op met: de TC Eugène Lucassen (0613874565) of Freek van Arragon (06-12961529)

Zoals inmiddels bekend zal zijn heeft Ted van de
Pavert besloten een stapje terug te doenevwb zijn
actieve rol als assistent-trainer van het 1 elftal.
Ted heeft het al druk genoeg als profvoetballer
maar wil gelukkig zijn inzet voor de (C-1) jeugd wel
vol blijven houden. Voor onze jeugdafdeling is dit
natuurlijk een hele prettige ontwikkeling.
Door deze keuze van Ted zijn wij op dit moment
wel naarstig op zoek naar een vervanger.
Mocht iemand belangstelling of een kandidaat
voor ogen hebben geeft dit dan aub bij ons aan.
Vriendelijke groet, T.C GWVV
Eugene Lucassen
Freek van Arragon

Meer foto’s snerttoernooi zijn te zien op;
http://www.mijnalbum.nl/Album=DKJVTEYU
Boogbal nr. 4
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HET VIJFDE

N

a de winterstop en het extreme winterweer
begint het weer te kriebelen om een wedstrijd
te spelen.
Helaas werd de wedstrijd tegen Halle afgelast
want dat zou een aardige start zijn van de tweede
competitiehelft. Nu kunnen we direct stevig aan de
bak tegen Netterden en S.D.O.U.C. Maar als
Herbstmeister met aspiraties moet je er gewoon
staan.
Ondanks het slechte winterweer is er steeds goed
getraind. In januari was de opkomst soms mager
tot slecht. Maar nu de eerste wedstrijd nadert,
groeit de trainingsopkomst explosief. De laatste
trainingsavond waren er 29 spelers van de lagere
elftallen die de kou trotseerden. Als Frans per
speler wordt betaald, dan hoort hij inmiddels bij de
best betaalde trainers van Nederland. Zelfs de
man van glas (of zoals ze in Noorwegen zeggen:
mann av glass) was weer eens aanwezig. Er werd
flink getraind en reikhalzend uitgekeken naar de
zaterdag die zou komen. De winteractiviteit van
het vijfde, een van de hoogtepunten van het jaar.
Dit jaar zaten twee leraren in het organisatie comité en de man van glas (of zoals ze in Wales
zeggen: dyn o wydr) zou voor de hapjes zorgen,
dus wisten we van te voren al dat het een
geslaagde avond zou worden. We zouden ’s
avonds om 7 uur in sportkleren aanwezig zijn. Dat
was voor velen al een lastige opgave. Na een
lekker kopje koffie en een gezellig praatje werd het
tijd om de sportkleren aan te trekken. De warming
up moesten we zelf verzorgen. We hadden
gehoopt op een demonstratie Spinnen door onze
leider. Maar helaas gaf de leider de voorkeur aan
bier drinken boven het werken aan de conditie.
Dus moesten we het zelf maar doen. Er werd flink
gewerkt op de verschillende toestellen en na een
kwartiertje was iedereen goed op temperatuur om
aan het hoofdprogramma te beginnen: een training
vechtsporten onder leiding van de ervaren trainer
Theo Heister. In het begin was het een beetje
onwennig en werden er dubbelzinnige
opmerkingen geplaatst. Gaandeweg de training
nam het fanatisme toe en werd gestreden om
iedere oefening te winnen. Zelfs de man van glas
(of zoals ze in Azerbeidzjaan zeggen: şüşə adam)
leek van pantserglas en wist zich uit menig
benarde positie handig te bevrijden.
De laatste oefening was uit het kickboksen programma. Lekker trappen op een kussen. Ik had
weer de pech om de oefening samen met Esger te
doen. Esger, die in het verleden al eens iets met
een vechtsport had gedaan, wist hem goed te raken. Ik had de grootste moeite om me staande te
houden. Alleen jammer dat de collega spelers die
al heel snel waren afgehaakt met leedvermaak
stonden te lachen. Van de oudjes moesten we het
weer hebben.
Na een heerlijk warme douche stond er een lekker
koud pilsje op ons te wachten. Stoer werd er
nagepraat over de trappende en schoppende
bewegingen en er werd zelfs geopperd om deze
acties toe te passen in de eerstvolgende wedstrijd
tegen Netterden. Behalve het koude biertje werden
we door de man van glas (of zoals ze in IJsland
zeggen: maður gleri) voorzien van heerlijke
hapjes. De avond kon niet meer stuk.
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Helaas kwam René Hakvoort met een schriftelijke
overhoring spelregelkennis. Twintig vragen ,
muggenziften over rondvliegende scheenbeschermers en een bal die kapot wordt geschoten
op de punt van de goal. Het laat zich raden dat er
weinig vragen goed werden beantwoord. De
meesten kwamen niet verder dan een vraag of 7 –
8 goed. Maar Erwin spande de kroon met 11
goede antwoorden. Hij zou zelfs geslaagd zijn
voor het scheidsrechtersexamen. De komende
wedstrijden zal onze eigen Jimmy Collina de
verrichtingen van de man in het zwart (of zoals ze
in Maleisie
zeggen: lelaki
dalam hitam)
zeer kritisch
volgen. Erwin,
proficiat. Jouw
seizoen kan,
met het behalen
van deze
geweldige
prestigieuze prijs
niet meer stuk.
Laten we hopen
dat er aan het
eind van het
seizoen nog een
prijs bijkomt.
Jimmy en assistente
Na te hebben opgeruimd werd het tijd voor een
afzakkertje in het Hemeltje. Het was ondertussen
beginnen te sneeuwen dus het werd glibberen. In
het Hemeltje was het afgeladen vol maar voor het
vijfde elftal was er nog wel een plekje. Hier hebben
we nog een paar biertjes gedronken en een beetje
onzin uitgekraamd. De man van glas (of zoals ze
in Vietnam zeggen: con người của thủy tinh) had
natuurlijk weer het hoogste woord.
Om 2 uur zette Alard het glas op de tap en werd
het tijd om naar huis te gaan. Aan een schitterende avond kwam een eind. Organisatoren: bedankt voor de organisatie en Ino, de hapjes
smaakten naar meer. Misschien iets voor de donderdagavond???
Groet Tonny

V

BEDANKT

ia deze weg willen we iedereen
van de carnavalsvereniging De
Zinkput bedanken voor het geweldige
jaar dat we met jullie hebben gehad.
Het was top!!!!
Jarno, Nienke
en Wessel
Jeugdprins,
page en
adjudant 2012
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand maart

Maart:
2
3
9
12
13
13
18
20
21

Rick
Joey
Danny
Jeen
Jos
Siep
Jurgen
Casper
Dion

Heinen
Lenting
Karsten
Grievink
Straub
Hoogma
Tombergen
Bussink
Mulder

21
22
25
25
26
26
30

Marco
Maik
Olaf
Jan-Ole
Douwe
Jarno
Marco

Jansen
te Kaat
Dickman
Kantus
Flipse
Lippets
van Remmen

In December zijn we Bram Legeland vergeten op te nemen in de verjaardagslijst. Bram was op 25 December jarig. Bram alsnog proficiat!
Ook feliciteren we alsnog de leden die jarig waren in januari en februari.

“Huiselijke sfeer
en dan net
iets meer!”

Boogbal nr. 4
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Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren:

- Rick en Marjolein Schut met de geboorte van
dochter Aniek.
- Carlo Cornielje met het bereiken van de Abrahamsgerechtigde leeftijd.
- Prins Henk en jeugdprins Bart met hun benoeming in Zinkputdorp.
- Carnavalsvereniging De Zinkput met hun 44-jarig
bestaan.
- Wim Klompenhouwer met de titel “Zinkputter van
het jaar”.
- Karel Arentz en Theo te Kaat met het bereiken
van de 65-jarige leeftijd.
- Ted v.d. Pavert met zijn selectie voor de beloften
van Jong Oranje.









Dat niet iedereen blij is met het kunstgrasveld
hebben we kunnen merken uit de woorden van
Frank Heutinck die op een zondagmorgen met
een temperatuur van –5ºC langs de lijn stond
te vlaggen. “Bah wat een kold weer, wie hèt
now dat verdo…. kunstgras uutgevonden, het
is toch gin weer um te voetballen!!”
Ook Bennie Mulder gaat ervan in de stress.
Komt er een elftal uit Duitsland voetballen dan
is Bennie helemaal uit de tijd omdat die de
Duitse taal niet machtig is, gelukkig heeft die
Bauer Ewald nog achter de hand als goeie
stand in. “Ihr konnst dich umziehen in kleidzimmer vier.”
Ook Toon Scholten had niet voorzien dat het
zo druk zou worden. Toon kijkt van achter de
bar in het dorpshuus naar het veld en ziet dat
er maar een paar supporters langs het veld
staan. “Ach dat kön ik wel alleen af in de rust”.
Wat Toon echter niet gezien had was dat de
tribune tot de nok toe gevuld was. Hij moest
dan ook alle zeilen bijzetten in de rust. De èèn
een bal gehakt en de ander warme chocolademerk. Gelukkig waren er mensen die Toon
bijsprongen.
Komende weekend moet het weer gaan
gebeuren, om het in Henk’s termen te houden:’
“Low zien da’w an de gang kommen.”

De Boogbalplanner Seizoen 2012-2013
copie binnen:
komt uit op:
26 maart
4 april
14 mei
23 mei
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COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.:
2-2-2013

GWVV F1

St.Joris F1

2

2

Competitie Programma GWVV
Maart/april
2-3-2013
2-3-2013
2-3-2013

10:00
11:00
11:30

2-3-2013
3-3-2013
3-3-2013
3-3-2013
3-3-2013
3-3-2013
9-3-2013
9-3-2013
9-3-2013
9-3-2013
10-3-2013
10-3-2013
10-3-2013
10-3-2013
10-3-2013
16-3-2013
16-3-2013
16-3-2013
16-3-2013
17-3-2013
17-3-2013
17-3-2013
17-3-2013
17-3-2013
23-3-2013
23-3-2013
23-3-2013

12:30
10:00
10:00
10:00
11:00
14:00
8:30
10:00
11:30
13:30
9:30
9:30
9:30
11:30
14:30
9:00
10:00
13:00
14:30
9:30
10:00
10:00
11:30
14:00
8:45
10:00
11:30

23-3-2013
24-3-2013
24-3-2013
24-3-2013
24-3-2013
24-3-2013
30-3-2013

14:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:30
9:00

GWVV F1
FC Trias D8M
AZSV C4
WVC-SKVWWinterswijk C2
GWVV 3
Doetinchem 6
GWVV 5
VVG '25 3
Marienveld 1
Peeske 't F3G
GWVV D1
GWVV C2D
GWVV C1G
GWVV 2
SVGG 2
SDOUC 6
GWVV 4
GWVV 1
Silvolde D3
GWVV F1
Dinxperlo C2
FC Trias C2
MvR 6
GWVV 3
GWVV 5
Ruurlo 3
Ulftse Boys 1
Groessen F4
GWVV D1
GWVV C2D
SJT: MEC/ SV
Bredevoort C1G
Terborg 2
GWVV 3
SVGG 3
GWVV 5
GWVV 1
Terborg F3

30-3-2013
30-3-2013
1-4-2013
1-4-2013

10:00
12:00
9:30
14:30

GWVV D1
Zelos C4
Gendringen 3
GWVV 1
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Terborg F2
GWVV D1
GWVV C2D
GWVV C1G
Zeddam 3
GWVV 4
NVC 3
GWVV 2
GWVV 1
GWVV F1
Ruurlo D2
RKZVC C2
RKZVC C1
Varsseveld 4
GWVV 3
GWVV 5
NVC 2
Ajax B 1
GWVV D1
VVG '25 F3
GWVV C2D
GWVV C1G
GWVV 4
Doetinchem 5
Westendorp 3
GWVV 2
GWVV 1
GWVV F1
Vosseveld D2G
Silvolde C2
GWVV C1G
GWVV 2
VVG '25 4
GWVV 4
Terborg 5
KSH 1
GWVV F1
WVC-SKVWWinterswijk D5
GWVV C2D
GWVV 2
Vosseveld 1

BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013

Jeugdnieuws

Winter

D

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

e Sint en de kerstman zijn weer vertrokken naar hun vaderland en
koning winter heeft zijn intrede gedaan.
Na de winterstop wordt er weer fanatiek getraind door onze jeugd zo-wel op
ons kunstgras alsmede in sportschool Physique. De F1 heeft als enige jeugdteam na de winterstop een competitie wedstrijd gespeeld tegen st Joris hierin
hebben zij met 2-2 gelijk gespeeld.
Ook de jupiler league heeft last van de sneeuwval, hierdoor werd de wedstrijd
De Graafschap-Go Ahead Eagles afgelast, hier zouden de D1 en C2 naar toegaan, dit uitje houden ze nog tegoed.
Op 2 Januari is er de GWVV flessenactie geweest. De jeugdleden zijn met
grote getalen bij u aan de deur geweest, hierbij is rond de 300 euro opgehaald
aan statiegeld, dit alles tbv de jeugd,
hiervoor willen wij U HARTELIJK DANKEN.
Hopelijk zal koning winter gauw verdwijnen zodat de jeugd weer lekker verder
kan met hun competitie.
Groeten het Jeugdbestuur.

GWVV F1 staat weer in de wei!

E

cht een wei kun je het niet noemen omdat er geen sprietje natuurlijk
gras is te bekennen.
In ieder geval was het zaterdag 2 februari dan zover. Na een korte winterstop
waren er weer wedstrijden ingepland door de K.N.V.B.. De F-pupillen hebben
een najaar-competitie en een voorjaar-competitie. Naar gelang de stand in een
van deze competities wordt je hoger of lager ingedeeld zodat je niet een heel
jaar wedstrijden met dubbele cijfers aan de broek krijgt. Voor de meeste
kinderen staat het plezier voorop en af en toe winnen verhoogd alleen maar de
vreugde in het spel. Onze eerste wedstrijd was thuis tegen de F-pupillen van
St. Joris. Diezelfde morgen was er nog een behoorlijke sneeuwbui over ons
heen getrokken, maar gelukkig was dat natte sneeuw en op het kunstgras zag
je er niets van terug. De tegenstander wilde echter niet komen omdat ze het
weer te slecht vonden.
Na diverse telefoontjes en een opmerking dat ze ons verantwoordelijk zouden
stellen wanneer er één van hun spelers ziek zou worden kwamen ze toch
opdagen. De spelers hadden er allemaal veel zin in, de meeste ouders iets
minder. Het weer klaarde gelukkig op en we hebben zelfs het grootste gedeelte van de wedstrijd in een stralende zon gevoetbald.
Aangezien we nog geen wedstrijd hadden gespeeld tijdens de winterstop liepen de spelpatronen een beetje stroef. Er werd veel individueel gedribbeld en
mondjesmaat werd er goed overgespeeld.
Het score verloop ging gelijk op en aan het eind van de wedstrijd stond er een
terechte 2-2 op het scorebord. Voor ons hebben Merijn Berentsen en Jesper
Kuster gescoord. Gelukkig komt de G van GWVV voor de S van St. Joris en
daarom staan we al 4 weken onafgebroken aan kop van onze poule. Er zijn tot
nu toe geen andere wedstrijden gespeeld omdat het te slecht weer was om te
spelen of omdat er Carnaval was. We hopen nu op beter weer, zodat we vaker
in actie kunnen komen.
De selectie van de F-pupillen blijft groeien. Aan het begin van dit seizoen zijn
Boaz Kwak en Teun en Hanneke Lukassen begonnen met het meetrainen op
de woensdagavond. Dit hebben ze nu al een halfjaar volgehouden en ze willen
natuurlijk graag ook op de zaterdagen voetballen.
Om met 13 kinderen aan een wedstrijd te beginnen terwijl er officieel maar 7
mogen voetballen is niet leuk omdat je dan meer naast het veld staan dan
erin. Meestal hebben de tegenstanders ook meer spelers dan 7 en dan wordt
er al snel 8 tegen 8 of 9 tegen 9 gevoetbald.
Ook dan staan er nog teveel kinderen naast het veld.
De leiders van de F-pupillen kiezen er liever voor om iedere wedstrijd 3
kinderen niet mee te laten doen.
We gaan dus met maximaal 10 kinderen aan een wedstrijd beginnen en elk
kind komt een keer aan de beurt om niet mee te doen. Niet de leukste oplossing, maar waarschijnlijk wel de beste.
Dit zijn de problemen van kleine verenigingen met maar een beperkt aantal
jeugdteams.
Ik hoop dat ik de volgende keer iets meer kan vertellen over de wedstrijden
want dat betekend dat we gevoetbald hebben.
Hans Bruins
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Maart
2 Oud Papier ophalen
11 maart Jaarvegadering St Gregorius
17 maart Hen en Weerum
23, 24 toneeluitvoering Kom Es Kieken
April:
6 oud papier ophalen

JAARVERGADERING
FANFARE
ST. GREGORIUS

Kerstmiddag van de
Afdeling Varsselder.

A

an de ereleden, leden van verdiensten, leden en donateurs van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varsselder - Veldhunten.
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op maandag 11 maart om 20.30 uur in ’t
Dorpshuus.
Agenda :
1.
Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp
2.
Ingekomen stukken en mededelingen
3.
Woordje dirigent
4.
Verslag van de jaarvergadering 2012
5.
Jaarverslag activiteiten 2012 door Sandy
Schepers
6.
Financieel verslag over 2012 door de penningmeester Rik Fisser
7.
Verslag van de kascommissie: Erna Helmink
& Theo Jansen
8.
Benoeming nieuwe kascommissie: Aftredend
lid kascommissie : Erna Helmink
9.
Vaststellen contributie 2013 voor 2014
10. Taakverdeling leden 2013
11. Activiteitenmiddag/ -avond fanfare & gilde
12. Huishoudelijk reglement
13. Rondvraag Jeugdleden
14. Pauze
15. Bestuursverkiezing:
16. Aftredend en herkiesbaar: Rik Fisser
(penningmeester)
Aftredend en herkiesbaar: Jan Aalders
(Nieuwe kandidaten kunnen zich voor aanvang vergadering aanmelden bij bestuur.)
17. Activiteitenplanning 2013
18. Verslag ‘Club van 100’ door het bestuur van
de ‘Club van 100’
19. Rondvraag
20. Sluiting jaarvergadering 2013 door de voorzitter Maarten Wijkamp

W

oensdagmiddag 12-12-’12 kwamen de 40
gasten van de Zonnebloem uit Varsselder.
Door de sneeuw heen, naar het Dorpshuus voor
een gezellige kerstmiddag.
Nardy Klijnsma (bardienst) had de kerstmuziek al
aangezet zodat de mensen meteen in een kerstsfeer kwamen.
Na de koffie met heerlijke kersttulband las Wil
Steutel een mooi kerstverhaal voor.
De leerlingen Puck en Inge hielpen ons i.v.m. hun
maatschappelijke stage heel fijn deze middag.
Tiny Fisser las ons nog een mooi kerstgedicht voor
en onder genot van een drankje en hapje gingen
de vrijwilligers Els, Tiny, Riny, Wil en Dianne een
komisch toneelstuk opvoeren over het kerstverhaal.
Aan het eind van de middag kreeg iedereen een
heerlijk pasteitje met ragout, wat er goed inging en
las Anny Vonk nog een mooi kerstgedicht voor.
Tot slot bedankte Els Versleijen iedereen voor hun
komst en wenste iedereen fijne Feestdagen.
Intussen was het donker geworden en gingen de
gasten onder begeleiding van de klanken van de
midwinterhoorns, met een lantaarntje en presentje
tevreden richting huis.
Wij , vrijwilligers van De Zonnebloem
afd.Varsselder, willen alle lezers van De Boogbal
een heel gezellig kerstfeest toewensen en hopen
dat 2013 voor iedereen een gelukkig jaar mag worden en natuurlijk heel belangrijk: in goede gezondheid!
m.vr.gr. Dianne Bujak.

Het voortbestaan van een muziekvereniging binnen deze gemeenschap is een must!
Laat daarom uw waardering blijken door ook aanwezig te zijn op deze jaarvergadering.
Het bestuur en de leden zullen uw komst zeer
waarderen!
Tot ziens op 11-03-2013 om 20.30 uur!

Het bestuur
Boogbal nr. 4
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NOODOPROEP
este ouders,

We zijn per direct op zoek naar mensen die het
leuk vinden om bij de organisatie van de Kivada te komen. De Kivada wordt dit jaar
gehouden van 21 t/m 24 juli.
Vijf van de huidige kaderleden stoppen met de organisatie, wanneer er geen nieuwe aanmeldingen
komen kan de Kivada dit jaar niet doorgaan! Dat
zou wel heel erg jammer zijn, vandaar deze
NOODOPROEP.
Wanneer je je aan wilt melden stuur dan uiterlijk
15 maart een mail naar
j.rexwinkel@live.nl<mailto:j.rexwinkel@live.nl> of
bel mij op 0315-329056.
Maandag 18 maart staat de volgende vergadering
gepland, het zou fijn zijn wanneer de nieuwe
kaderleden hierbij aanwezig kunnen zijn.
We horen heel graag van jullie!!
TEAM KIVADA VARSSELDER

et Oranje Fonds steunt sociale initiatieven
in het Koninkrijk der Nederlanden.
Dat doen we met geld, met kennis en met contacten. De Prins van Oranje en Prinses Máxima
zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van
het Oranje Fonds. Ze zijn heel actief. Naast de
jaarlijkse uitreiking van de
Appeltjes van Oranje bezoeken ze elk regelmatig
bijzondere initiatieven die door ons gesteund
worden. Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseren we een speciale actie.
Samen
met iedereen in het Koninkrijk gaan we op zoek
naar de mooiste, beste, succesvolste en leukste
sociale initiatieven. Zo wijzen we, samen met u, de
nieuwe Koning en Koningin de weg naar bijzondere maatschappelijke organisaties overal in het
land. Voor de uiteindelijke winnaars is er
50.000,= beschikbaar én een Appeltje van Oranje.
Ook voor alle niet-winnende organisaties is het
een unieke kans om zichtbaarder te zijn.
Hoe verloopt de actie?
Over 5 weken (op vrijdagmiddag 8 maart) sluit de
aanmeldingsperiode, daarna kan uw organisatie
niet meer meedoen.
We vragen vervolgens aan iedereen in het Koninkrijk om in het weekend van NLdoet (15/16/17
maart) te stemmen, online en in de eigen gemeente. Per gemeente is er in iedere categorie
één winnaar. Zorg dat u daarbij bent!
De gemeentelijke winnaars stemmen in de week
daarop, ook weer online, op winnaars uit dezelfde
categorie maar in een andere regio. Elk van de 20
regio’s kent hierna één winnaar per categorie.
Deze komen bijeen op een landelijke selectiedag.
Dan blijven er drie winnaars over. Zij ontvangen uit
handen van de nieuwe Koning en Koningin het Appeltje van Oranje én € 50.000,=.
Stemweekend publiek: 15, 16 en 17 maart
http://browse.kroonappels.nl/initiatieven/
oude+ijsselstreek/buurt.html
Meer informatie op de dorpswebsite

Reserveer in je agenda !!!
28 september 2013 = De Nacht
van Hunten

Met vriendelijke groet,
Jeanet Rexwinkel

Varsselder-Veldhunten doet mee in
de zoektocht naar de Oranje Fonds
Kroonappels

W
aarom doen we dit
eigenlijk?

Veel waanzinnig goede ideeën
en feesten beginnen in Veldhunten. Denk maar eens aan
Huntenpop en Huntenkunst.
Wegens groot succes zijn die succesformules hunten ontgroeid en nu verhuist naar de “grote stad”.
Ook Gildegebouw De Tent is niet meer ons
onderkomen voor kermis en carnaval. Het
dorpshuus in Varsselder is het nieuwe- en
geweldige onderkomen voor zulke feesten en
partijen. Tijd dus voor olderwetse gezelligheid in
Veldhunten. We gaan de voormalige Nacht van
Hunten (wie kent hem nog!?) nieuw leven inblazen.
Hoe dan? Wat is de bedoeling?
Op zaterdag 28 september organiseren we voor
jou De Nacht van Hunten 2013! Reserveer die datum alvast in je agenda en feest mee. Het recept is
simpel en bestaat uit “slechts” 2 ingrediënten:
Solex TT Veldhunten

Boogbal nr. 4
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De Nacht van Hunten

Solex TT Veldhunten
Rijdt 4 uur lang met je
team (maximaal 8 personen) op zo’n olderwetse Solex. Het
thema is “hoe gekker,
hoe beter! Het parcours is Rondje Milt en
de start is om 14.00
uur.
Al ruim 30 teams hebben zich ingeschreven voor
de Solex TT van Hunten. Het aantal inschrijvingen
is dus al fors en we verwachten er nog (veel)
meer. De eerste 30 inschrijvers die ook daadwerkelijk hebben betaald zijn gegarandeerd van een
startbewijs. De komende periode nemen wij een
beslissing over het maximaal aantal teams dat kan
meerijden. Bij die afweging staat “veiligheid” bovenaan!
De Nacht van Hunten
Ook met de andere activiteiten zijn we al volop aan
de slag, inclusief het programma van het feest. Het
is niets voor niets de NACHT van Hunten …
We zijn op zoek naar locale- en/of knettergekke
bands en activiteiten. Heb je een idee; vertel en
doe mee!
De eerste suggesties hebben we al ontvangen.
Wat dacht je van de “dark room contest”?
Welke idioten zijn dit aan het voorbereiden?

Op de foto zie je 5 enthousiaste Huntenaren: Luc
Ratering, David van Hasselt, Clemens Wissink,
Sjaak Reulink & John Fischer (zie foto). Gelukkig
worden zij bijgestaan door de altijd verstandige
Sabrina Bunzel
Goede doel?
Natuurlijk hanteren we als STICHTING De Nacht
van Hunten gigantische winstdoelstellingen. Nadat
we alle bestuurskosten in rekening hebben gebracht hopen we nog wat EURO’s over te houden.
Met De Nacht van Hunten willen we geld bijeen
brengen voor de Moeder Theresa Stichting.
Verdere ontwikkelingen rondom de Nacht van
Hunten krijg je van ons via de mail/nieuwsbrief. Wil
je die ontvangen? Meld je dan ff aan via:
info@DNVH.nl
Ook de website kan je natuurlijk altijd even checken; www.dnvh.nl Mocht je nog vragen hebben stel
ze gerust op info@DNVH.nl
Gegroet,
David van Hasselt
Secretaris van Stichting
De Nacht van Hunten
Boogbal nr. 4
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andelvereniging ’t lup is dit jaar een hele
nieuwe uitdaging aangegaan.
Al vaak gingen de routes deels over privé wegen
en terreinen die anders voor het publiek niet toegankelijk zijn. Dit jaar gaan we een stapje verder.
We bouwen een tijdelijke brug over de Oude IJssel
nabij Huize Landfort. Dit is tevens de landsgrens.
Aan de Duitse zijde moet daarna ook een kleinere
watergang worden overgestoken waarvoor een
tweede brug zal worden geslagen. Met deze bruggen ontstaat er een directe verbinding tussen de
natuurgebieden van Huize Landfort en Haus Hardenberg.
Bij Hardenberg gaat de route weer de grens over
naar Engbergen. Ook dit zal een unieke ervaring
zijn omdat het een privéterrein betreft waarvoor
met hoge uitzondering toegang wordt verleend.
Beide grensovergangen hebben een historisch
karakter omdat ze in vroegere tijden deel uit maakten van het wegennet tussen Gendringen en Anholt. De brug bij Landfort werd in 1940 vernietigd
en is daarna nooit meer hersteld. Daarmee hebben we voor deze jubileum-editie een unieke route
die door alle afstanden (6,12 en 24km) zal worden
bewandeld.
Om een tijdelijke brug over de Oude IJssel te kunnen bouwen is met veel partijen overleg geweest.
Op 16 maart wordt de brug onder de vlag van
NLdoet en in samenwerking met Scouting Gendringen gebouwd. Op zondagmorgen zal de Landfortbrug om 10:00 uur met de aankomst van de
eerste wandelaars officiëel worden geopend door
de burgemeesters van Stadt Isselburg en gemeente Oude IJsselstreek.
De wandeltocht zal er verder uitzien zoals je dat
van ons gewend bent. Goed verzorgde rustplaatsen, muziek, een appeltje voor de dorst en
huifkarren voor de 6km wandelaars.
Kortom er is alle reden om ook dit jaar weer mee
te wandelen. Voor meer informatie, kijk op
www.henenweerum.nl
Afstanden en starttijden:
24 km
9:00-10:30 uur
12-6 km
9:00-12:30 uur
6 km per Huifkar naar Landfort (ca.15min.)
Inschrijfgeld €4,00
Speciaal voor lezers van de Boogbal:
Neem dit artikel mee en ontvang €0,50 korting
op het inschrijfgeld. (max. 4 personen, niet in
combinatie met andere kortingen).
Graag tot 17 maart!
Namens wandelvereniging ’t Lup
Daan Kroesen
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Weet je nog van toen?

e volgende maand vinden er weer de
plaatselijke evenementen plaats, die veel
publiek en deelnemers trekken.
Het zijn de toneelavonden en de wandeldag.
Op 17 maart vind voor de 15e keer de "Hen en
Weerum" (heen en terug) plaats. Dit is ontstaan
vanuit de wandelvereniging" 't Lup zo als 't lup".
Hierin namen Daan en Mireille Kroesen in 1999
het initiatief om een eendaagse wandeltocht te
organiseren. Een goede keuze, want buiten
verwachting moesten allerlei voorzieningen getroffen worden om het grote aantal deelnemers
in goede banen te leiden, en het verkeer op te
vangen. De Tent was de locatie van start en
finish, omringd door een grote parkeerruimte
Het inschrijfbureau van de “Hen en Weerum” in “de Tent”.
van auto's tot in de kern van ons dorp toe. De
2e editie een jaar later, kwamen zo'n 600 deelnemers uit alle delen van het land ons dorp bezoeken. De
routes 6-12 en 24 km waren weer uitgezet en gezorgd voor simpele attenties zoals de Paashaas, een
schoenenpoetser, muziek en zelfs de toneelvereniging leverde een bijdrage, evenals de plaatselijke
E.H.B.O. Elk jaar werd wat anders bedacht om van kleine dingen iets groots en blijvends te maken. In
2003 reden er 2 huifkarren mee om de wandelaars op de 6 km weg te brengen, en ze bij het keerpunt
terug konden lopen. De routes werden grensoverschrijdend en plaatsen als Anholt, Vehlingen en Isselborg bezocht. De laatste jaren zijn er elke keer ongeveer 1000 deelnemers, die zich melden in de nieuwe
locatie het Dorpshuus. Ook is er na elke wandeling voor de medewerkers een evaluatie van de verlopen
dag. Met een hapje en drankje wordt dan alweer gesproken over volgend jaar en nieuwe plannen gemaakt. Het is te hopen dat de 15e editie op 17 maart a.s. weer mag worden, om met voldoening op terug te
zien. Georganiseerd met een landelijk karakter, dat een dorp uitdraagt naar veel mensen die hier anders
nooit komen. Over het andere dorpsgebeuren, wat het toneel betreft, het volgende. In het voorjaar 2000
kwam t.g.v. De gouden fanfare het idee om ook een toneelstuk op te voeren. Het werd " Een onbezonnen
kus". Een toepasselijk geschreven en herkenbaar stuk voor ons dorp. Onder regie van Jan Hesseling begon men ijverig te repeteren. Op 4 en 5 november vonden in de Smeltkroes in Ulft twee voorstellingen
plaats, die 700 bezoekers trok. Door dit succes ontstond de oprichting van de toneelvereniging "Kom Es
Kieken" op 11 december 2000. Richard Klompenhouwer en Tine Maatman namen de regie over van Jan.
Op 16 en 17 maart 2002, wederom in Ulft het blijspel "Een beeld van een man" opgevoerd. En een jaar
kater de klucht "Boris maakt een slippertje" gebracht. Een extra uitvoering hiervan vond plaats in zaal van
Hal in Voorst, ter ere van de restauratie van de molen aldaar. In het jaar 2006 vond het 5 jarig bestaan
plaats. Speciaal voor de inwoners van ons dorp, werden een drietal voorstellingen gegeven in de "Oude
Molen" in Varsselder, waar ook de oefenavonden plaatsvonden. Het werd een volksstuk genoemd
"Dingen van de dag". Kom Es kieken bestond toen ongeveer uit 20 leden, aangevuld met personen die
het decor, kleding, grim, muziek, geluid
e.a. verzorgden. Op 24 en 25 maart 2007
werden weer twee spetterende voorstellingen gegeven in Ulft met het stuk
"Bakje Troost". Zo floreerde het toneel om
elk jaar wat afwisselend op te treden, met
steeds een goede belangstelling. Door
sluiting van de Oude Molen werden de
oefenavonden verplaatst naar de kantine
van GWVV. In 2011 werd gebracht "De
martelgang van Kromme Lindert". Het
was tevens de laatste keer dat de regie in
handen was van Richard. Dit werd overgenomen door Ingeborg en Tine. In 2012
Even napraten over de wandeldag..
werd voor de eerste keer in het
"Dorpshuus" de klucht "Harry NachtmerBoogbal nr. 4
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Ook dit hoort bij een toneeluitvoering.

De vertolkers van een “onbezonnen kus”
in het jaar 2000.

rie" gebracht. Thans is de vereniging doorgegroeid, ook door toename van jeugdleden. Op 23 en 24
maart is er weer een optreden van Kom Es Kieken. Het schijnt een theaterspektakel te worden in een
nieuw jasje, waarbij Bernard van Patent ook nog langs komt.
B. Kroesen

M
Organiseert i.s.m.
G.W.V.V. weer de
POTGRONDACTIE
In het voorjaar zullen hiervoor
de flyers worden bezorgd.
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Standen 2012-2013
STAND 1e PERIODE

5e klasse C

Club
Club
Ulftse Boys 1
Terborg 1
Vosseveld 1
Zelhem 1
VVG '25 1
Erix 1
GWVV 1
KSH 1
Ajax B 1
Bredevoort 1
Halle 1
Winterswijk 1
Marienveld 1

Gespeeld Punten voor tegen
12
27
44
11
11
25
37
13
11
22
32
19
12
22
25
23
11
21
30
24
11
18
26
19
11
17
23
16
12
11
11
11
11
11

15
13
13
9
3
1

29
16
15
21
7
6

24
24
31
32
39
36

Res. 5e klasse
Club
Gendringen 3
Varsseveld 4
VVG '25 3
Silvolde 3
WVC 4
GWVV 2
KSH 3
Meddo SC 2
Terborg 2
Longa '30 5
Ruurlo 3

Ulftse Boys 1

12

27

44

11

Terborg 1

11

25

37

13

Vosseveld 1

11

22

32

19

Zelhem 1

11

22

23

19

VVG '25 1

11

21

30

24

Erix 1

11

18

26

19

GWVV 1

11

17

23

16

Ajax B 1

11

13

16

24

Bredevoort 1

11

13

15

31

KSH 1

11

12

25

22

Halle 1

11

9

21

32

Winterswijk 1
Marienveld 1

11
11

3
1

7
6

39
36

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
8
24
29
9
10
22
32
16
10
19
48
23
9
17
29
13
8
15
20
19
9
11
19
23
9
11
22
29
10
10
10
9

11
9
6
0

20
25
24
6

30
33
35
44

Res. 7e klasse
Club
VVL 4
SDOUC 8
Ulftse Boys 5
Doetinchem 6
NVC 2
FC Trias 11
Zeddam 4
MvR 6
SVGG 3
VVG '25 5
GWVV 4
Stokkum 3

Gespeeld Punten voor tegen

Club
Sint Joris 3
SDOUC 7
SVGG 2
VVG '25 4
Silvolde 6
Doetinchem 5
DVC '26 10
GWVV 3
Gendringen 8
VIOD 9
Zeddam 3
Zelhem 6

Gespeeld Punten voor tegen
10
22
28
11
9
21
31
24
11
21
37
24
9
17
41
28
9
15
21
18
10
14
20
20
9
12
17
22
10
12
18
21
8
9
18
25
10
6
14
28
9
1
5
29
0
0
0
0

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
11
33
60
7
11
27
53
20
11
19
35
22
11
18
31
29
10
17
22
19
10
15
18
18
11
14
41
37
11
11
26
37
11
10
12
24
10
7
14
37
11
7
10
40
10
6
13
45
Boogbal nr. 4

Club
NVC 3
GWVV 5
SDOUC 6
Sint Joris 4
Terborg 5
Kilder 5
Stokkum 4
Halle 4
Wolfersveen 3
Gendringen 7
Westendorp 3
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Gespeeld Punten voor tegen
11
26
26
8
10
25
47
12
9
19
38
16
10
16
31
20
8
15
33
9
10
15
21
19
8
9
15
24
10
9
23
63
8
7
18
29
9
6
22
30
9
0
16
60

