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W e zitten alweer in november en het jaar be-
gint zijn einde alweer te naderen. We hebben 
de afgelopen maanden prachtig weer gehad voor 
de tijd van het jaar. Ook het voetbal is hierbij ge-
baat, mooi weer betekent, dat de velden er goed 
bij liggen, het publiek de weg naar de accommo-
datie weet te vinden en nog het meest belangrijke 
iedereen is in opperste beste stemming wat weer 
zorgt voor een prima sfeer langs de lijnen. Laten 
we voorlopig nog maar even genieten want het 
kan ook zo maar gebeurd zijn en dat we met de 
dikke winterjas aan naar het voetbalveld gaan. 
Dus geen afgelastingen afgelopen maand en vol-
op voetbal op het ene vrije weekend na waar we 
even konden bijtanken. 
GWVV is in de volle breedte goed begonnen aan 
het seizoen 2014-2015, 4 teams staan op het mo-
ment van schrijven op een 2e plaats. De oorzaak 
van dit goede presteren ligt hem voornamelijk in 
de wil om te winnen. Bij GWVV 1 zien we dit in het 
veld, ondanks de vele blessures passen zich zon-
der gemak 2e selectie en jeugdspelers aan. Je 
zou dan verwachten dat het dan juist minder gaat, 
maar niets is minder waar. Dit is natuurlijk voor 
Eugene met z’n staf een prettige gedachte. Het is 
bij GWVV lang geleden dat we zomaar 3, 4 , 5 
spelers moeiteloos konden inpassen. Dit geeft ook 
vertrouwen binnen het elftal naar elkaar toe. Ook 
bij GWVV 2 zien we deze tendens, momenteel zijn 
er een aantal spelers van GWVV 5 die op de dins-
dagavond meetrainen en als de nood aan de man 
is kunnen zij de lege plekken invullen. Ook de jon-
gere spelers van GWVV 3 kunnen nog doorschui-
ven. Een gezonde basis om mee verder te wer-
ken. 
Terug naar de prestaties bij de diverse elftallen. 
GWVV 1 doet het bijzonder goed, dachten we bij 
de 1e Boogbal nog dat de winningsmood zou weg-
ebben, in oktober hebben zij gewoon de lijn die in 
is gezet doorgetrokken. Afgelopen zondag werd 
dan wel met 1-3 verloren van MvR, voetballend is 
het altijd leuk om naar te kijken en zoals een sup-
porter langs de lijn zei “Ook met teleurstellingen 
moet je kunnen omgaan” zit een kern van waar-
heid. Dennis zal over het wel en wee schrijven in 
zijn rubriek GWVV 1 langs de lijn. 
GWVV 2 is ook na een iets minder begin op stoom 
gekomen en wist tegen koploper Silvolde een punt 
mee te nemen en van naaste concurrent KSH 
werd afgelopen weekend gewonnen. Roel de vas-
te verslaggever van twee zal hierover meer vertel-
len. 
GWVV 3 leed een gevoelig verlies tegen NVC en 
realiseerde zich dat het anders moest. Spelbepa-
lende spelers hebben de laatste tijd last van wat 
ongemakken, maar de wedstrijd tegen NVC is een 
leermoment geweest. Hans Bruins zal hier in deze 
Boogbal verslag van doen. 
GWVV 4 heeft de laatste weken gevoelige neder-
lagen geleden. En zakte daardoor in de ranglijst. 
Maar de stijgende lijn hebben ze alweer te pakken 
want afgelopen zondag werd er van Wolfersveen 
met 1-7 gewonnen. Alex kennende zal hier op de 
vaste trainingsavond op de woensdag aan worden 
gewerkt om dit zo vast te houden. GWVV 5 is bij 
de senioren nog onervaren. Er zit voetbal in deze 
groep en enkele spelers krijgen nu de mogelijk-
heid om op dinsdagavond met het 2e mee te trai-

Nieuws 

nen waardoor er door hen ook een goede basis 
wordt gelegd. Het kan zo zijn dat deze groep de 
punten wel gaat pakken, want als je de wedstrijden 
van hen bekijkt zijn ze telkens zeker niet de minde-
re alleen dat stukje geluk ontbeert hen steeds. 
De jeugd werkt zaterdags hun wedstrijden af in 
Jeugdnieuws kun je hier het één en ander over le-
zen. 
 
G.W.V.V. heeft op 23 oktober haar Algemene Le-
denvergadering gehouden. Het hoogtepunt van de 
vergadering was ongetwijfeld de overdracht van de 
voorzittershamer die nu in handen is van Jan Aal-
ders. In deze Boogbal zal Jan het één en ander 
vertellen hoe hij als voorzitter tegen een voetbal-
club aankijkt. Het afscheid van Wim Pruyn als 
voorzitter staat gepland voor de nieuwjaarsbijeen-
komst op 11 januari a.s. Maar wij willen Jan wel-
kom heten en Wim bedanken voor zijn 13-jarig 
voorzittersschap bij G.W.V.V. 
 
In de vergadering werd er nogmaals de nadruk op-
gelegd dat; 

 
Zonder toestemming van Stichting 
De Buitenham het kunstgras buiten 

de wedstrijden en trainingen om  
niet betreden mag worden!!  

 
Wordt deze maatregel niet opgevolgd dan volgt 
een boete. 
In deze Boogbal zoals u gewend bent de vaste ru-
brieken. De Notulen van de jaarvergadering volgen 
in het decembernummer. 
 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier met deze 2e 
Boogbal van dit seizoen. 
 

G.W.V.V. Agenda:  

18 december; 
GWVV potstootavond 

11 januari; 
Nieuwjaarsbijeenkomst 

Julllie doen toch ook mee met het  
G.W.V.V. potstoten? 

Donderdag 18 december  
Aanvangstijdstip volgt nog. 

Iedereen is welkom! 

Dat er de komende maand weer veel geknuf-
feld kan gaan worden op de velden. 



BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015 

Boogbal nr. 2 pagina 4 

Van de 

Voorzitter 

I n de vorige boogbal werd 
door de voorzitter geschre-
ven dat GWVV dit seizoen 
een nieuwe voorzitter 
krijgt.  
Inmiddels is de ledenverga-
dering geweest en ben ik ge-
kozen tot nieuwe voorzitter. 
Doordat ik door de redactie 
uitverkoren ben voor de ru-
briek       OPVALLEND OP 
DE BUITENHAM, blijft er 
voor mij weinig over om over mezelf iets te vertel-
len, hiervoor verwijs ik u dus naar genoemde ru-
briek. Toch wil ik nog wel wat kwijt, in ieder geval 
de eerste woorden zoals ik ben begonnen na mijn 
benoeming op de ledenvergadering 23 oktober jl. 
 
Bedankt voor het vertrouwen! 
 
In de afgelopen maanden hebben al enkele men-
sen me toegefluisterd, dat ze mijn kandidatuur za-
gen zitten. Dat geeft een warm gevoel van welkom 
zijn. Ik aanvaard mijn benoeming daardoor met 
veel vertrouwen en enthousiasme om er samen 
met het bestuur en alle vrijwilligers iets moois van 
te maken. 
 
Toch is er bij mij wel enige aarzeling en spanning. 
Dat komt, doordat ik het roer ga overnemen van 
Wim Pruijn. We kunnen rustig met elkaar constate-
ren, dat er de afgelopen jaren onder zijn voorzitter-
schap iets heel moois is gebeurd. Kijkende alleen 
al naar het Dorpshuus en komst van het kunstgras-
veld. 
De vereniging gonst van enthousiasme, plezier én 
succes. Daarin speelt een voorzitter een – als het 
goed is – nuttige rol, maar het is de verdienste van 
leden, vrijwilligers en sponsoren! Door leden, vrij-

willigers en sponsoren is de laatste jaren veel ge-
daan om een stevig fundament te leggen onder de 
vereniging. 
Ook bij de jeugd zijn veel veranderingen doorge-
voerd. Het doel is de jeugd de kans te bieden om 
te leren de baas te worden over zichzelf, de bal en 
het spelletje te snappen. En vooral om heel veel 
plezier met elkaar, de sport en de vereniging te 
beleven. 
 
Hoe is mijn kandidatuur nu eigenlijk ontstaan, en 
hoe heb ik mij ingeleefd in het hele reilen en zei-
len van GWVV? Hiervoor verwijs ik u graag door 
naar eerder genoemde rubriek, “OPVALLEND OP 
DE BUITENHAM”. 
 
De komende tijd wil ik vooral gaan gebruiken om 
me voor te stellen aan leden en commissies voor 
zover zij mij nog niet kennen. Ik hoop en reken ik 
op veel steun van overige bestuursleden en alle 
leden. Verder probeer ik laagdrempelig te zijn met 
als doel als zich kleine probleempjes of onenighe-
den zich voordoen de mensen snel naar mij toe 
komen. Kleine ontevredenheden kunnen vaak 
snel worden opgelost, anders kan het al snel uitlo-
pen op een groot probleem. 
Dan nog even iets over het voetbal van hedendag. 
Op het moment dat ik dit schrijf staan onze eerste 
drie elftallen op een keurige 2e plaats, het vierde 
staat op de 4e plek en het 5e staat op de 9e plek. 
Wij zijn dit seizoen dus geweldig uit de startblok-
ken gekomen, hopelijk kunnen we deze lijn voort-
zetten. Naast de trainers, leiders en natuurlijk de 
spelers hiervoor de complimenten te geven wil ik 
zeker de grote schaar trouwe supporters niet verg-
eten. Uw komst en aanmoedigingen dragen zeker 
een belangrijke steen bij aan dit succes. Zowel de 
thuis- maar ook zeker de uitwedstrijden worden 
door u allen goed bezocht, geweldig. Ik heb al re-
gelmatig bij een uitwedstrijd de opmerking van de 
tegenstander gehoord “lijkt wel of heel Varsselder 
is uitgelopen”. Dit kun je op verschillende manie-
ren opvatten maar ik zie het als een groot compli-
ment naar jullie allen toe, mijn dank hiervoor. 
 
Jan Aalders 
Voorzitter G.W.V.V. 

O nderstaand de contributiebedragen, zoals 
23 oktober in de jaarvergadering besproken, die 
gaan gelden voor het seizoen 2014-2015. 
  
De eerste contributie-inning zal begin november 
zijn. Iedereen waarvan ik een mailadres heb, zal 
een paar dagen voor de inning zijn rekening ont-
vangen via de mail. Wordt er een bedrag bij u afge-
schreven en u hebt geen bericht gehad stuur dan 
alsnog een mail naar mij en u zult voortaan ook uw 
rekening via de mail ontvangen.  
 
De leden die nog geen machtiging hebben ingele-
verd ontvangen in oktober hun eerste factuur via 
de post met het verzoek deze voor de vervaldatum 
te betalen. Graag zou ik uw contributie ook auto-
matisch innen, voorkomt fouten en scheelt mij veel 
werk in de administratie. Wilt u hieraan meewerken 
vul dan de bijgesloten machtigingskaart in en geef 
deze aan mij of doe deze bij mij in de bus 
(Vicarisweg 10 Varsselder). Vermeld of de contri-
butie per jaar, halfjaar of per kwartaal afgeschreven 
kan worden.  
 
Onderstaande indeling is op basis van leeftijd en 

normen van de KNVB. 
De peildatum is 1 januari 2014. 
 
De contributie bedragen zien er na indexatie en 
verhoging als volgt uit: 
 
F pupillen   6 en 7 jaar   €   55,-- 
E pupillen  8 en 9 jaar   €   77,-- 
D pupillen 10 en 11 jaar  €   80,-- 
C junioren 12 en 13 jaar  €   87,-- 
B junioren 14 en 15 jaar  €   90,-- 
A junioren 16 en 17 jaar  € 100,-- 
 
Senioren 18 jaar en ouder  € 160,-- 
Ondersteunende leden   €   20,-- 
 
Voor studenten (vanaf 18 jaar) geldt een korting 
van € 50,--. 
Studenten worden verzocht een kopie van hun 
studentenpas (schooljaar 2014/2015) aan mij te 
mailen. Zodra ik deze heb ontvangen, zal ik de 
korting verrekenen. 
Omdat ik heb moeten wachten op de jaarvergade-
ring heb ik de studentenkorting van afgelopen sei-
zoen aangehouden. Indien ik binnen een maand 

Contributie-overzicht seizoen 2014/2015  
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(vervolg Contributie….) 

geen nieuwe kaart heb zal ik de korting alsnog in 
rekening brengen. Wil je korting? Werk dan wel 
even mee!! 
 
Het bestuur heeft besloten om de contributie dit 
jaar extra aan te passen. 
Al jaren hebben we naast de inflatiecorrectie geen 
verhoging doorgevoerd. 
Echter door verhoging van de contributie bij de 
KNVB, verhoging kosten jeugdplan en allerlei kos-
ten die steeds hoger worden voeren we dit jaar 
een verhoging door. 
We hebben besloten om de jeugd zoveel mogelijk 
te ontzien en van de senioren een extra bijdrage 
te vragen, ook gezien de hoogte van de contribu-
tie bij de omliggende verenigingen. 
 
De maanden van inning zijn:  
Jaarbedrag in november. 
Halfjaar bedrag in november en maart. 
Kwartaal bedragen in november, december, maart 
en juni. 
(november i.p.v. oktober omdat de vergadering 
pas de 23e was) 

Bij onze omliggende verenigingen bedragen de 
contributiebedragen als volgt: 
 
 
  Min     Max 
Pupillen €   88,00    € 120,00  
C junioren  €   96,00    € 145,00  
B junioren  € 104,00    € 160,00  
A junioren  € 112,00    € 175,00  
Senioren  € 188,00    € 255,00  
Steunleden  €   31,00   €   60,00 
 
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd mailen 
(andrejansen@telfort.nl). 

 
 
 
Met vriendelijke voetbalgroeten, 
 
André Jansen 
Penningmeester 
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2 november GWVV 1 - MvR 1 aanvang 14:30 uur 
9 november GWVV 1 - Groessen 1 aanvang 14:30 uur 
23 november Loil 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
30 november GWVV 1 -  HC’03 1 aanvang 14:30 uur 
7 december Angerlo V 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

Meer foto’s op  
http://www.mijnalbum.nl/Album=8UJ48OYD 
http://www.mijnalbum.nl/Album=IAJU6CUB 

N a 7 wedstrijden ongeslagen te zijn gebleven 
leed GWVV de eerste nederlaag van het sei-
zoen.  
MVR uit s’Heerenberg was in Varsselder de sterke-
re ploeg en nam verdiend 3 punten 
mee naar huis…. 
 
Enkele weken terug werd de wedstrijd tegen 
RKPSC gespeeld. Niet op de gebruikelijke zondag-
middag maar op een vochtige donderdagavond. 
Deze wedstrijd werd verzet ivm de kermis in Pan-
nerden. Dankzij de knvb die was vergeten een 
scheidsrechter aan te wijzen begon de wedstrijd 3 
kwartier later… De meegereisde toeschouwers ble-
ven gelukkig trouw wachten en het lange wachten 
werd gelukkig ook beloond. Nadat RKPSC op 1-0 
voorspong was gekomen liet Varsselder zien veer-
krachtig te zijn. Ondank het zeer fysieke spel van 
RKPSC werd het collectief van GWVV sterker en 
sterker en kwam nog voor rust op gelijke hoogte 
door Jelle Visser. Ook de 2e helft liet Varsselder 
zich niet van de wijs brengen en bleef het op jacht 
naar de 3 punten. In de 65e minuut maakte Domi-
niek na een mooie actie vanuit een onmogelijke 
hoek de winnende treffer voor GWVV. 
Na RKPSC volgden er nog 2 fysieke duels, thuis 
tegen Kilder en uit tegen de Sprinkhanen. 
Thuis tegen Kilder werden 3 punten gepakt. Vars-
selder werd even wakker geschud nadat Kilder de 
openingstreffer scoorde. GWVV begon beter te 
voetballen en scoorde vrij snel de gelijkmaker. Een 
paar minuten later viel ook het 2e doelpunt voor 
GWVV. Beide doelpunten kwamen op naam van 
Ramiro. Kilder dat nog wel enkele kansjes kreeg 
moest risico’s nemen.. Na een actie van Cas 
moest de centrale verdediger van Kilder met rood 
het veld verlaten. Diep in blessuretijd scoorde Cas 
de bevrijdende 3-1. 
Tegen de Sprinkhanen uit Nieuw-Dijk leek GWVV 
ook 3 punten mee naar huis te nemen. Cas open-
de de score nadat de spitsen van “de hanen” al 
diverse kansen om zeep geholpen hadden. Nog 
voor rust werd de stand gelijk getrokken uit een 
vrije trap. Na rust waren het Cas en Swen die 
GWVV met mooie goals op een 3-1 voorsprong 
brachten. Met nog een klein kwartier te spelen leek 
de buit binnen maar toch bleken de Sprinkhanen in 
staat om er nog 2 goals in te prutsen. GWVV be-
zweek onder het pompen en verzuipen en moest 
genoegen nemen met 1 puntje wat gezien het wed-

strijdbeeld wel terecht was. 
 
Afgelopen zondag leed GWVV 1 haar eerste ne-
derlaag. GWVV dat fantastisch begon scoorde al 
na ongeveer 45 seconden de 1-0 uit een geweldig 
uitgespeelde aanval. Misschien kwam deze goal 
wel te vroeg. MVR strekte de rug en wist het Vars-
selder erg moeilijk te maken. 10 minuten na rust 
kwam MVR terecht op gelijke hoogte. De 2e helft 
creëerde GWVV nog wel enkele kansen maar kon 
deze niet verzilveren. Lang leek de wedstrijd in 
een gelijk spel te eindigen maar enkele minuten 
voor tijd kwam MVR uit een snelle aanval op voor-
sprong. In de blessuretijd kreeg Varsselder nog 
een grote kans nadat de MVR doelman de bal los-
liet… Direct in de aanval erop scoorde MVR nog 
de 1-3 en nam helaas de punten verdient mee 
naar s’-Heerenberg. 
De komende wedstrijd is THUIS tegen Groessen. 
Deze wedstrijd zou eigenlijk in Groessen gespeeld 
worden maar is omgedraaid.  
 

GWVV 1 langs de lijn…. 
Dennis Lohschelder 

http://www.mijnalbum.nl/Album=8UJ48OYD
http://www.mijnalbum.nl/Album=8UJ48OYD
http://www.mijnalbum.nl/Album=IAJU6CUB
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PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Iris  

Schut 
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

    – Kilder 1 

H oi ik ben Iris Schut en ik ben voetbalster bij 
de E1, bij de wedstrijd tegen Kilder mocht ik 
pupil van de week zijn. Eerst moesten we naar 
de kelder voor de wedstrijdbespreking daarna 
moest ik me omkleden en konden we het veld op 
om warm te lopen met de wisselspelers. Toen de 
wedstrijd begon mocht ik samen met de scheids-
rechter het veld op lopen en ik moest de bal vast-
houden, de aftrap heb ik gedaan en de bal in de 
goal geschoten. De wedstrijd was heel spannend 
en leuk op de bank met de wisselspelers wij won-
nen met 3-1 door twee hele mooie goals van Ra-
miro. 
Na de wedstrijd moest ik me weer omkleden en 
zijn we naar het Dorpshuus gegaan daar kreeg ik 
een AA-tje en een bal met alle handtekeningen 
van de spelers erop, samen hebben we nog wat 
gedronken en toen ben ik naar huis gegaan. 
Ik vond het heel leuk om pupil van de week te 
zijn. 

Groetjes Iris  

PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Julian Frazer  
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– MvR 1 
 

 

H allo ik ben Julian Frazer, ik ben 9 jaar en 
speel in de E1 
Zondag 2 november was ik pupil vd week tijdens 
de wedstrijd Gwvv-Mvr. 
Gwvv begon goed en scoorde al in de 1e minuut 
helaas verloren ze met 3-1. 
Het was een hele leuke middag, Christel bedankt 
voor de AA en de bal. 
Ook de jongens van het 1e bedankt. 
  
Groetjes Julian  
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Dit seizoen worden in de volgende 
wedstrijden  

de ballen gesponsord; 
 

14-9-2014 wedstrijd tegen Rijnland sc; 

Welkoop Gendringen 
27-9-2014 wedstrijd teggen vv Etten; 

Autobedrijf Ditters-Schweckhorst 
12-10-2014  wedstrijd tegen Kilder; 

Waterkracht/Lucassen 
2–11-2014 wedstrijd tegen MvR; 

Frans Ratering 

9-11-2014 wedstrijd tegen Groessen; 

Wim Pruyn 
30-11-2014 wedstrijd tegen HC’03; 

LN Agro/De onderneming 
14-12-2014 wedstrijd tegen Ulftse Boys; 

Jan en Willemien Frazer 
22-2-2015 wedstrijd tegen RKPSC; 

Dennis en Ester Lohschelder 
 

Ook interesse om een bal te sponsoren 
neem dan contact op met  

de sponsorcommissie. 
 

Sponsorcommissie;
 

Arno Geurts, Chiel le Comte,  
Freek van Arragon, Nico Immink 

Tweede darttoernooi wederom succes! 

N a het succes van vorig jaar volgde vrijdag 17 oktober het vervolg 
van het darttoernooi van GWVV.  
Afgevaardigde duo’s van de vijf seniorenteams en de A-junioren streden 
fanatiek om de dartbokaal tijdens deze gezellige avond. Aan het eind van 
deze avond kon slechts één duo zich kronen tot beste darters van GWVV. 
Onder leiding van Joost Schut en Bennie Mulder werd aan het begin van 
de avond de opzet van het toernooi uitgelegd. In duo’s werd er in verschil-
lende poules tegen andere duo’s gedart. Op het scherpst van de snede 
vlogen de dartpijlen volop het bord in, waarbij toeschouwers ten alle tijden 
alert moesten blijven op verdwaalde pijlen die het bord net mistten. Na 
de nodige 180’s en 9-darters in de poulewedstrijden bleven er uiteinde-
lijk vier duo’s over die de finales gingen spelen.   
In de finale namen Jelle Visser en Sven te Kaat(beide eerste elftal) het 
op tegen de beste afgevaardigden van het derde: Sebastiaan Flipse en 
Ino Zweers. Na een spannende finale kon slechts één duo zich kronen 
tot beste darters van GWVV, namelijk Jelle en Sven. In de troostfinale 
werd de laatste podiumplek bemachtigd door Jurjan Wezenberg en 
Mart Aalders(2e elftal) die het enige vrouwelijke duo, Esther Lohschel-
der en Anne Mulder voor zich wisten te houden. 
Een geslaagde avond waarbij we natuurlijk hopen dat alle spelers de 
precisie waarmee er op het dartbord werd gegooid, mee zullen nemen 
naar het voetbalveld!  

Meer foto’s op  http://www.mijnalbum.nl/Album=B3G7WGKH 
 

Organisatie en alle deelnemers bedankt! 

http://www.mijnalbum.nl/Album=B3G7WGKH
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I n de afgelopen maand zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham het GWVV dart-
toernooi met als winnaars Jelle en Sven, de Viefti-
goavend waar de 100-ste ster werd binnenge-
haald, de Algemene ledenvergadering, de goede 
resultaten van de GWVV -teams, de progressie 
van onze jeugd.  
Er kan er echter maar één uitverkoren worden en 
dat is deze maand ...... Jan Aalders, de kersverse 
voorzitter van G.W.V.V., op de Algemene Leden-
vergadering werd hij met algehele stemmen be-
noemd. In deze rubriek vragen we Jan o.a. wat hij 
denkt te kunnen bijdragen als voorzitter bij 
G.W.V.V.. 
 
Hallo Jan, 
 
Als allereerste de felicitaties bij je benoeming als 
voorzitter van G.WV.V.. Dat je een hele mooie pe-
riode tegemoet gaat. 
Velen in Varsselder-Veldhunten kennen je natuur-
lijk, toch willen we je vragen om je voor de lezers 
die je (nog) niet zo goed kennen even voor te 
stellen. 
 
Ik ben op 31 december 1967 geboren in Ulft, om 
iets preciezer te zijn in oer. In 1993 ben ik in Vars-
selder komen wonen, samen met Christel hebben 
wij de woning gekocht van de opa en oma van 
Christel. Wij wonen hier met heel veel plezier, en 
zijn de trotse ouders van Cas en Anne. Christel en 
ik hebben beiden het verenigingsleven in 
Varsselder-Veldhunten hoog in het vaandel. Zelf 
heb ik vanaf 1993 meegespeeld in de fanfare, la-
ter toen ik tambour-maître ben geworden bij het 
gilde heb ik het meespelen bij de fanfare op een 
laag pitje gezet, wel ben ik nog bestuurslid bij de 
fanfare. Ook speel ik de grote trom bij dweilorkest 
Waar-Ow. Ik ben ook lid van carnavalsvereniging 
de Zinkput, nadat ik prins ben geweest ben ik hier 
in de raad van 11 gekomen. Verder ben ik 2 maal 
schutterskoning en ook 2 maal keizer geweest. 
Ook ben ik voorzitter van Stichting Dierenweide 
Varsselder-Veldhunten. In het dagelijks leven ben 
ik directeur bij Klein Poelhuis Konstruktie in 
Winterswijk, een echt familiebedrijf waarvan ik 
vanaf 2011 mede-eigenaar ben. 
 
Hoe voelt het nu om G.W.V.V.-voorzitter te zijn? 
 
Het is nog heel pril, maar de eerste reacties van 
de leden waren goed, dat voelt bijzonder. Ik heb er 

enorm veel zin in en 
ga er ook alles aan 
doen om dit 
gevoel uit te dragen 
naar de leden.  
 
Kun je ons iets vertel-
len over het verloop 
van je aanstellings-
procedure? 
 
Op een donderdag-
avond tijdens mijn 
bardienst vroeg Wim 
Pruijn mij of hij een 
keer bij mij langs mocht komen, hij wilde mij een 
vraag stellen waarop ik waarschijnlijk niet direct ja  
zal zeggen. Maar hopelijk ook niet direct nee, aldus 
Wim. Wij hebben direct een datum geprikt. Toen 
wij bij mij aan de keukentafel zaten kwam na enig 
heen en weer gepraat de vraag van Wim, deze 
luidde: 
"Jan wil jij er eens over nadenken of je mijn functie 
als voorzitter van GWVV over wil nemen.” Ik kan je 
vertellen, die vraag kwam binnen, hier moest ik 
inderdaad over nadenken. Wij hebben afgesproken 
een week later wederom met elkaar te praten. Ik 
heb Wim gevraagd zijn taken als voorzitter 
maar ook de taken van de overige bestuursleden 
op papier te zetten. Verder heb ik het verzoek ge-
daan om de vele commissies op papier te zetten 
met de mensen wie hierbij horen en hun werk-
zaamheden. Een week later waren we weer 
bij elkaar, Wim had alles keurig uitgewerkt en ik 
heb me verbaasd over hoeveel commissies en vele 
vrijwilligers GWVV kent. Het was goed om te zien 
hoe alles binnen GWVV geregeld is, dit heeft mij 
doen besluiten mij kandidaat te 
stellen als voorzitter.  
 
Wat heb jij met voetbal? Zelf ooit gevoetbald? Hoe 
kijk jij er tegen aan om als niet voetbaldeskundige 
voorzitter te zijn van een voetbalclub? 
 
Ik heb zelf heel even gevoetbald, bij Ulftse boys. 
Dit heeft niet veel langer geduurd dan enkele 
maanden. Ik had meer met wielrennen, dit heb ik 
tot mijn 17e gedaan. Helaas door een zware rug-
blessure, waarna ik drie maanden in een gipscor-
set heb gezeten heb ik hiermee moeten stoppen. 
Wel ben ik voetballiefhebber, ook ben ik al vele 
jaren trouwe supporter van GWVV. 
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(vervolg Opvallend...) 

Wat betreft de vraag "Hoe kijk jij er tegen aan om 
als niet voetbaldeskundige voorzitter te zijn van 
een voetbalclub" wil ik als volgt antwoorden. Een 
huidige voorzitter van een voetbalvereniging moet 
zich bezig houden met het delen en uitdragen van 
een visie en op strategisch niveau aansturen van 
de club om de doelstellingen vanuit deze visie te 
realiseren. Mede door de vele commissies moet je 
als voorzitter niet te veel bezig zijn met de uiteinde-
lijke technische uitvoering maar moet je door com-
municatie en ventileren zorgen dat de juiste com-
missies de juiste werkzaamheden kunnen uitvoe-
ren. 
 
Afgelopen jaren heeft GWVV een metamorfose 
meegemaakt, als we kijken naar o.a. de organisa-
tie, de accommodatie en het technische beleid. 
Ook andere verenigingen in het dorp hebben door 
de komst van het Dorpshuus hier mee te maken 
gehad. Hoe kijk jij als inwoner van Varsselder-
Veldhunten tegen deze veranderingen aan? 
 
Ik vind dit een zeer positieve ontwikkeling, je ziet 
dat verenigingen dichter naar elkaar groeien en 
elkaar zelfs versterken, dat is uiteindelijk ook altijd 
de doelstelling geweest. Het heeft veel tijd en ener-
gie gekost maar ik ben van mening dat alle inwo-
ners en ook alle verenigingen hiervan nu de vruch-
ten plukken. 
 
G.W.V.V. heeft nooit gewerkt met beleidsplannen, 
maar heeft altijd wel het behouden van de vereni-
gingscultuur hoog in het vaandel staan. Als we 
naar de toekomst kijken, hoe zie jij G.W.V.V. over 
pakweg zo'n 10-20 jaar en zijn hier dan ook niet 
beleidsplannen voor nodig? En welke rol zie jij 
daar voor jezelf weggelegd? 
 
Ik ben van mening dat het gevoerde beleid onder 
leiding van Wim een zeer positieve uitwerking voor 
de club heeft gehad. Je ziet een bloeiende club 
met veel enthousiaste leden, dat is belangrijk. Ie-
dereen moet plezier hebben in het spel, dan komt 
een goed resultaat vanzelf. Belangrijk is dat we 
zorgvuldig met de jeugd omgaan. Met de nieuwe 
weg die ingeslagen is met het jeugdplan zijn we 
daarin op de goede weg. Ik ben van mening dat dit 
een goede ontwikkeling is voor de club waar overi-
gens nog veel winst te halen is. 
 
Je vervult dus vele (bestuurs)functies bij de ver-
schillende verenigingen/stichtingen. Denk je dat dit 
in sommige gevallen weleens tot lastige situaties 
kan leiden waarbij je dan verschillende petten op 
hebt? En hoe ga je hierbij dan mee om? 
 
Het kan inderdaad weleens voorkomen dat er acti-
viteiten samenvallen van de verschillende vereni-
gingen. Hiermee zal ik zorgvuldig omgaan, om hier 
nu een eenduidig antwoord op te geven hoe ik dat 
zal oplossen is moeilijk. Wel ben ik van mening dat 
dit niet vaak aan de orde zal zijn. 
 

Wat is voor jou het meest uitdagendst om voorzit-
ter te zijn van GWVV? 
 
Ik vind het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt 
bij de club en plezier heeft in het voetbal. Om 
daarvoor te zorgen is mijn grootste uitdaging. Als 
voorzitter denk ik daaraan een belangrijke bijdrage 
te kunnen leveren door te zorgen dat de diverse 
commissies optimaal kunnen functioneren door 
regelmatig met hen te monitoren of alles loopt zo-
als het moet lopen. Ook goed te luisteren naar de 
leden, als hier signalen komen van ontevredenhe-
den zal ik hierop moeten anticiperen. 
 
Even terugkomend op het jeugdplan, met plezier 
voetballen en daarbij tevens goede prestaties le-
veren onder goede omstandigheden. Dit betekent 
o.a. ook selectief omgaan met de jeugd. Dit kan 
voor jeugdspelers betekenen dat ze niet meer met 
klas-leeftijdsgenootjes en/of vriendjes voetballen. 
Tot gevolg hebbend dat het plezier in het voetbal 
verloren gaat, met het risico dat je dan jeugdspe-
lers kwijt raakt. Hoe kijk jij hier tegenaan? 
 
Een belangrijk onderdeel van het jeugdplan is het 
begeleiden van trainers en leiders met als doel-
stelling het trainingsniveau op een hoger niveau te 
krijgen, ik denk dat we daar nu de juiste personen 
met veel ambitie en vooral kennis op de juiste 
plaats hebben. Wat betreft de vraag of er selectief 
wordt omgegaan is het antwoord ja, als je een in-
deling van teams maak houd dat automatisch in 
dat je een selectie maakt. Wat mij betreft is hier de 
belangrijkste vraag waarop selecteer je? In begin-
sel is dit de taak van de technische commissie 
samen met jeugdbestuur. Belangrijkste afwegin-
gen en uitgangspunten zijn hierin dat de jeugd ple-
zier heeft en tevens wat leren, prestatie komt ze-
ker niet op de eerste plaats, presteren komt van-
zelf als je aan de eerste twee voorwaarden 
voldoet. Doordat we nu middels het jeugdplan er-
na streven het trainingsniveau te verhogen hopen 
wij dit uiteindelijk te bereiken.  
 
Stel er komt een sponsor die veel geld biedt om 
binnen de vereniging iets extra's te kunnen reali-
seren. Zou je nu al aan kunnen geven waar je dat 
aan zou gaan besteden? 
 
Op de eerste plaats is de vraag wat voor eisen er 
door de sponsor hieraan worden gesteld en of wij 
hier mee kunnen leven. Als dat acceptabel is en 
wij kunnen het vrij besteden zal er wat mij betreft 
zeker een deel richting jeugd gaan om het jeugd-
plan nog verder uit te breiden. Op dit moment heb-
ben we veel jeugd, het blijft belangrijk om daarin 
te investeren om het voortbestaan van de club te 
kunnen waarborgen. Verder heb ik in mijn eerste 
toespraak al gezegd binnenkort met alle 
commissies om tafel te willen, wellicht komen hier 
ook wensen naar voren. Ik zal zeggen, laat die 
sponsor maar komen, samen vinden wij hier een 
besteding voor!! 
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(Vervolg Opvallend op….) 

 
Enkele stellingen; 
Voetbal of Muziek? Voetbal ( klinkt als muziek in 
de oren) 
Voorzitter of directeur? Directeur 
GWVV of Graafschap? GWVV 
Carnaval of kermis? Kermis 
Fusie of samenwerken? Samenwerken 
Avondje stappen of avondje film (met Christel)? 
avondje film met Christel 
 
Op één van bovenstaande stellingen geven we je 
de gelegenheid om op terug te komen. 
 
Ik wil op alles wel terugkomen en motiveren. De 
belangrijkste vind ik dan toch het samenwerken in 
de breedste zin van het woord. Uiteraard ten eer-
ste binnen de club met elkaar. Ook binnen alle 
verenigingen binnen Varsselder-Veldhunten, daar 
waar gewenst en mogelijk is. Mede door de komst 
van het dorpshuus gebeurt dit nu al steeds meer, 
zeer positieve ontwikkeling. Ook samenwerken 
met buurtverenigingen is van groot belang, mooi 
voorbeeld hiervan is de samenwerking met Gen-
dringen. Hier is een mooi B-team uit voortgeko-
men met prima afspraken. Ook de KNVB pleit 
voor meer samenwerking door de diverse clubs. 
Recentelijk ben ik nog naar een avond geweest 
genaamd "scholder aan scholder". Een belangrijk 
onderdeel van deze avond was juist om clubs te 
laten samenwerken. Door de bevolkingskrimp 
kampen vele clubs met het probleem dat niet alle 
elftallen samengesteld kunnen worden. 
  
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat 
zou dat dan voor jou zijn? 
 
In eerste instantie vond ik dit een moeilijke vraag 
en moest er goed over nadenken. Uiteindelijk 
kwam ik op een eigenlijk simpel antwoord. Mijn 
wens is dat wij nog jaren met succes en met veel 
enthousiasme onze spelers, zowel jeugd als ook 
de senioren zien voetballen op de Buitenham en 
natuurlijk daarbuiten. Wellicht nog een keer met 
een damesteam, dat zou een leuke aanvulling 
zijn. Zo simpel als het antwoord lijkt is de werke-
lijkheid niet. Dit kunnen we alleen maar met elkaar 
bereiken. Ik ben er wel van overtuigd dat dit bin-
nen onze club zeker goed mogelijk is. Gezien ons 
ledenaantal, zeker met de aankomende jeugdle-
den moet dit lukken. Daarnaast is de inzet van 
alle vrijwilligers van levensbelang voor onze club. 
Als we dit vast weten te houden en daar waar no-
dig is uit weten te bouwen weet ik zeker dat ons 
dit gaat lukken. 
 
We hebben inmiddels al een aantal voorzitters 
gekend bij GWVV, Jan Huls, Fons Arendonk, 
Theo van Niersen en Wim Pruyn gingen je voor. 
Voor een club die 51 jaar bestaat weinig verloop 
onder de voorzitters. Heb je voor jezelf een 
ambtstermijn in gedachte of heb je meer van "wi'j 

zien wel hoe het lup"? 
 
Om een ambtstermijn te noemen lijkt mij niet ver-
standig. Het belangrijkste is dat je goed kunt functi-
oneren als voorzitter, zolang je steun en vertrou-
wen krijg van de leden lukt dat. Je moet steeds ver-
nieuwend kunnen zijn, duidelijkheid scheppen in 
visie. Zolang ik dit kan, wil ik graag voorzitter zijn 
van deze club, ik ben er met veel zin en enthousi-
asme aan begonnen en ik hoop dat vele jaren vast 
te kunnen houden. 
 
Een voorzitter is natuurlijk het verlengstuk van het 
bestuur, iemand die representatief is en naar bui-
ten toe herkenbaar is als voorzitter van GWVV. 
Hoe zie jij de samenwerking met het bestuur en op 
welke wijze zal de buitenwereld de voorzitter van 
GWVV gaan herkennen? 
 
Uiteraard is samenwerking met overige bestuursle-
den en jeugdbestuursleden een zeer belangrijk on-
derdeel. Maar ook de samenwerking met trainers, 
leiders, leden, vrijwilligers en natuurlijk met sponso-
ren moet goed zijn en is van levensbelang. Dit doe 
je door respect voor elkaar te hebben, te luisteren 
naar elkaar. Als voorzitter is daar wat mij betreft 
een belangrijke taak weggelegd om deze samen-
werking goed te laten verlopen. Ik wil als voorzitter 
herkenbaar zijn als het nodig is. Wat ik vooral wil is 
tussen onze leden in staan, duidelijk zijn in waar 
we als vereniging naar toe willen.  
 
De voorzitters die we bij GWVV hebben gehad, 
hadden ieder op hun eigen manier hun bijdrage 
voor GWVV. Als je over -tig jaren ophoud, hoe 
hoop je dan dat mensen terugkijken op voorzitter 
Jan Aalders? 
 
Ik wil graag bereiken dat mensen dan terugkijken 
op een voorzitter die de club met de identiteit welke 
het nu heeft ook heeft weten te behouden. Een 
voorzitter die er moet zijn als het nodig is, maar 
ook gewoon tussen de leden en supporters kan 
staan als mens. 
 
Als laatste willen we je in de gelegenheid stellen 
om terug te komen op de voorgaande vragen of als 
je misschien zelf nog wat kwijt wil. 
 
Waar ik graag mee af wil sluiten is het volgende. Ik 
heb tijdens de ledenvergadering het vertrouwen 
van de leden gekregen, daar ben ik hen allen zeer 
dankbaar voor. Aan mij nu de taak dit vertrouwen 
waar te maken. Ik wil graag afsluiten met de zin 
zoals ik ook mijn eerste toespraak heb afgesloten: 
 
“SAMEN de schouders onder GWVV als leden, 
vrijwilligers en sponsoren;  
daarop wil ik u graag kunnen aanspreken. En 
het is in elk geval waarop u mij mag aanspre-
ken. 
 

Jan, bedankt voor je 
medewerking en dit 
open gesprek. We 
wensen je een hele 
leuke sportieve tijd 
toe als voorzitter bij 
G.W.V.V.. en wil je 
ook een keer iets 
kwijt in de Boogbal, 
we stellen hier graag 
ruimte voor ter be-
schikking. 
 
Redactie De Boogbal 
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A an het begin 
van dit jaar heb-
ben we geen dui-
delijke doelstel-
ling geformu-
leerd.  
Wanneer een 
team in een nieu-
we klasse gaat 
voetballen wordt 
er altijd over klas-
se behoud gesp-
roken. Aangezien wij niet kunnen degraderen hebben 
dat al bereikt. Het begin van dit seizoen liep niet al te 
soepel en na een gelijkspel en een verliespartij waren 
de verwachtingen niet al te hoog gesteld.  
Toch staan we op dit moment op de 2de plaats en dat 
komt vooral omdat alle deelnemers in onze klasse al 
punten verspeeld hebben. De laatste tijd wordt er dan 
ook weer gemompeld over lekker bovenin meedraaien 
etc.  
Wanneer we de spelers fit kunnen houden en aan het 
voetballen moet dit zeker gaan lukken,maar wanneer de 
spelers (en vooral die van Achter de Molen) allemaal 
last krijgen van de lies of een lies gerelateerde blessure 
dan stokt de GWVV 3 machine. Ik doe dus een oproep 
aan alle dames die Achter de Molen wonen;  
Doe het alstublieft een beetje rustig aan op de zater-
dagavonden (of nachten) wanneer er de volgende 
dag weer gevoetbald moet worden! Er zijn genoeg 
vrije weekenden dit seizoen waarin gewerkt kan wor-
den aan quality time. 
Nu wil ik een heel verhaal gaan vertellen over onze 
voetbalwedstrijden, maar ikzelf heb door omstandighe-
den er twee gemist en kan er daarom weinig over vertel-
len. De laatste wedstrijd was thuis tegen Silvolde 6 en 
deze hebben ze gewonnen met 3-0.  
Ikzelf heb de eerste helft gezien en heb geconstateerd 
dat we met een beetje geluk de 2-0 en de 3-0 maakten.  
De tweede helft moest ik me voorbereiden voor mijn 
wedstrijd in GWVV 4 tegen MvR 4. Volgens Ino Zweers 
was de tweede helft beter qua niveau, maar er is niet 
meer gescoord.  
De wedstrijd daarvoor was uit tegen Gendringen 6 en 
deze hebben we terecht gewonnen met 7-0.  
Gendringen kon voor geen vuist maken en nadat de 
eerste goal van ons erin lag ging het snel bergafwaarts 
(voor Gendringen). Toen ze ook nog onderling tegen 
elkaar begonnen te zeuren was het helemaal gedaan.  
De score had veel hoger uit kunnen vallen wanneer on-
ze voorhoedespelers het vizier scherper hadden staan 
en wanneer sommige spelers voetbalschoenen met 
noppen hadden aangetrokken. Op het moment suprême 
gleden sommige spelers uit en konden dus niet meer op 
goal schieten of koppen.  
We hebben nu 5 wedstrijden gespeeld en 10 punten 
verzameld. Het is nu koffiedik kijken waar we zullen ein-
digen, maar lekker bovenin meedraaien moet lukken. 
Misschien komt dan de titel die hierboven staat dan ook 
nog uit, alleen heb je in onze klasse niets aan een perio-
detitel.  
Ondanks dat we een aantal nieuwe spelers hebben gaat 
het voetballen gewoon door. Het is af en toe nog een 
beetje aftasten, maar ik weet zeker dat we na nog een 
paar wedstrijden elkaar beter weten te vinden op het 
veld. Naast het veld vinden we elkaar al gemakkelijk in ‘t 
Dorpshuus.  
 
Dit keer een kort stukje van GWVV 3.  
Ik hoop dat we de volgende keer een paar keer vaker 
hebben gevoetbald. Met het huidige weer moet dit zeker 
gaan lukken, kan het voetbalseizoen in april al ten einde 
zijn.  
 
M.v.g.  
   
Hans Bruins  

G.W.V.V. 3 gaat voor 

een  periode titel! 

W aar er dit seizoen nog wat wisselvalig begon-
nen werd door GWVV2, is ondertussen de weg naar 
boven ingezet. Sinds de vorige Boogbal is het 
tweede elftal van GWVV nog ongeslagen, wat resul-
teert in een mooie tweede plek op de ranglijst. Van de 
afgelopen vier wedstrijden werden er drie winnend af-
gesloten en werd er één keer gelijkgespeeld. Een goe-
de reeks die tot de winterstop hopelijk een goed ver-
volg krijgt. 
 
De huidige reeks werd enkele weken geleden uit tegen 
Winterswijk 5 ingezet. Op het hypermoderne complex 
met fraaie kunstgrasvelden zover het oog reikt, werden 
wij weggemoffeld op een achterliggend veldje dat zijn 
beste tijd wel gehad bleek te hebben. Het spel kwam 
het allemaal niet ten goede, maar toch kon er een pri-
ma 0-3 overwinning uit gesleept worden. Een kopbal 
van Jeroen, een pingel van Pally en een droge knal 
van Rick zorgen ervoor dat de drie punten mee naar 
Varsselder gingen. Een zakelijke overwinning noemen 
we het. 
Een week later stond de thuiswedstrijd tegen Dinxperlo 
3 gepland, die we van vorig seizoen nog kenden en 
wisten dat het een lastige wedstrijd kon gaan worden. 
Niets minder dan een ware thriller ontpopte zich op 
veld 1 van ‘de Buitenham’, waar de toeschouwers die 
vroeg de wekker gezet hadden getrakteerd werden op 
een spektakelstuk: 1-0 Rick.. 1-1…2-1 Danny…2-2…3-
2 Jurjan….3-3….. Alles wees op een gelijkspel, totdat 
Bart ‘Flugel’ besloot mee naar voren te gaan en een 
afgeslagen corner van ruim 35 meter in de kruising te 
jagen: 4-3!  
Na een vrij weekend om bij te komen van deze wed-
strijd stond de topper gepland uit tegen Silvolde 3. Een 
jonge ploeg met goed voetballend vermogen, waarmee 
wij het lastig hadden. Na 90 minuten, waarin Rick ons 
tweemaal op voorsprong schoot en dit ook tweemaal 
door Silvolde teniet werd gedaan, konden we leven met 
één puntje uit tegen de koploper(2-2).   
Afgelopen zondag kregen we KSH 3 op bezoek, een 
fysieke tegenstander waar we in de eerste helft door 
redelijk goed positiespel en mooie aanvallen(en wat 
geluk dat zij de kansen niet afmaakten) de rust in gin-
gen met een 3-0 voorsprong. Een voorzet van Pascal 
die door niemand werd aangeraakt en binnenvloog, 
een kopbal van Jeroen van buiten de 16(!) na een mis-
lukte(of bewuste) corner en een snelle counter die Rick 
promoveerde tot doelpunt, zorgden hiervoor. De twee-
de helft viel het spel een stuk tegen, drukte KSH door, 
maar wisten ze niet vaker dan 1x te scoren, waardoor 
de drie punten wederom naar de mannen van GWVV 2 
gingen(3-1) en de ongeslagen reeks voortduurt.  
 
Punt dat ik hier nog zeker wil benoemen is een grote 
pluim voor onze ‘inval’spelers. Op dinsdag trainen 
Niek, Miel en Mart van het 5

e
 en Joël van het 3

e
 mee 

en op zondag hebben ze ons al enkele keren uit te 
brand weten te helpen door blessures van eigen spe-
lers. Ook de A-junioren zijn gretig en sluiten geregeld 
aan op zondag. Super dat zij dit willen doen en daar-
naast tonen ze allemaal aan over het nodige talent te 
beschikken! 
 
Wat betreft de ranglijst zien we nu dat de nodige pun-
ten binnengesprokkeld zijn. Het spel kan nog beter, 
maar het is al erg positief dat we tijdens moeilijke wed-
strijden nu de drie punten wel over de streep trekken, 
waar dat voorgaande seizoenen vaak niet lukte. De 
verschillen onderling zijn erg klein en dus is het belang-
rijk elke week er vol voor te gaan om in de top te blijven 
staan. Als we het juiste gevoel vast blijven kunnen er 
mooie dingen gebeuren… 
 
 
Roel 

G.W.V.V. 2 stijgt  

naar plek 2! 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 
maand november/

december 

November/december: 

2-nov William Knipping 

6-nov Gijs Roseboom 

7-nov Rick Hendrixen 

8-nov Jos Mulder 

9-nov Ferdie van de Pavert 

9-nov Frank Rots 

10-nov Arno Geurts 

12-nov Jorick Messink 

13-nov Lars Hendrixen 

13-nov Sven Huls 

18-nov Ronny Overbeek 

19-nov Gert Martens 

20-nov Esger Martijn Stork 

22-nov Han van de Pavert 

23-nov Cas Aalders 

23-nov Niek ter Voert 

23-nov Dominiek Seinhorst 

26-nov Iris Schut 

30-nov Hans Bruins 

30-nov Koen Bussink 

1-dec André Jansen 

4-dec Walter Hendrixen 

6-dec Paul Wijsman 

6-dec Bryan Wijkamp 

7-dec Willie Zweers 

8-dec Ton Scholten 

9-dec Jelle Visser 

10-dec Petra Bruins 
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H et Superelf seizoen 2014-2015 is van start ge-
gaan! Na de uitgave van de spelerslijst in de 
vorige Boogbal had men enkele weken de tijd om 
een mooi team in elkaar te smeden. In totaal heb-
ben 46 coaches het gewaagd mee te doen aan de 
Superelf-competitie en een in zijn/haar ogen suc-
cesvol team op papier gezet.  
Welke spelers scoren veel? Welk seniorenteam heeft 
een stabiele defensie? Welke verdedigers gaan vaak 
succesvol mee naar voren? Allerlei vragen die de 
coaches voor zichzelf beantwoord hebben.   

Als keeper werd Nick Pruijn het meest gekozen. 
Verdedigers die volgens de meeste coaches punten 
voor ze gaan scoren zijn Chiel le Comte, Pascal 
Sloot, Werner Wellink en Bram v/d Pavert. Als mid-
denvelders werden Mark Kemperman, Jeroen Aalders 
en Theo Heutinck vaak gekozen en de echte doel-
punten gaan we, als het aan het merendeel van de 
coaches ligt, dit seizoen gescoord zien worden door 
Cas de Neling, Marc Arnold, Roy Cornielje en Mart de 
Leeuw. 

De ranglijst hier rechts is gebaseerd op de afgelopen 
twee speelrondes van de competitie; die van 26 ok-
tober en 2 november. Vanaf 26 oktober is de Superelf 
competitie ingegaan en begon dus de puntentelling. 
De meeste punten zijn gescoord door Cas de Neling 
en Rick Hendrixen, die beide 3 maal het net wisten te 
vinden in twee wedstrijden. Ook Theo Heutinck 
leverde met twee doelpunten in twee wedstrijden als 
middenvelder de nodige punten op. 

Als we naar de ranglijst kijken zien we dat Carlo 
Cornielje met zijn ‘ Wally team’  na twee speelronden 
de eerste koppositie veroverd heeft. De verschillen 
zijn echter nog erg klein op de gehele ranglijst, door-
dat er pas twee speelronden aan bod zijn gekomen. 
Toch heeft de wedstrijdleiding gemeend om nu al een 
prijs de deur uit te doen en dat is deze maand ge-
worden de oudste deelnemer die meedoet aan de 
supelf, Clara Bussink met het team Claar is Kees. 
Clara gefeliciteerd met de etensbon van Hendrixen.  
Geniet ervan! 

Tot aan de volgende Boogbal is er een mooie reeks 
van wedstrijden die ongetwijfeld gevolgen gaat heb-
ben voor de ranglijst. Wie wordt Herbstmeister? 

 

Roel 
 

‘Wally team’ van Carlo Cornielje 
 

Nick Pruijn 
 

Chiel le Comte - Pascal Sloot - Stijn Marcus 
 

Tom Wezendonk - Jeroen Aalders - Jos Ketelaar 
-  

Theo Heutinck 
 

Roy Cornielje - Marc Arnold - Cas de Neling 
 

GWVV Superelf 

2014/2015 

(tussenstand t/m 2 november) 

Tussenstand Superelf 

1 Carlo Cornielje Wally team 40 

2 Chiel Terhorst Mes que un club 35 

3 Lars Hendrixen D'r op stoeven 33 

4 Martijn Klompenhouwer FC Klomp 33 

5 Lucia Heutinck Het geknipte team 30 

6 Andre Jansen Eurobewaker 29 

7 Danny van Wessel BaloDanny 29 

8 Ferdie v/d Pavert TKS 29 

9 Sandra Immink G.W.V.V. 6 29 

10 Theo van Wessel FC Barcelona 29 

11 Bennie Bruins Bruunske FC 28 

12 Simone Bussink De Bussies 28 

13 Bryan Wijkamp FC Tikkie Takkie 26 

14 Cas Aalders Dreamteam 26 

15 Stan v/d Pavert Hala Madrid 26 

16 Dirk Jansen FC Maggy 25 

17 Marie José Cornielje FC Kwiebes 24 

18 Nico Immink De Geel-Witten 24 

19 Casper Bussink Team Cappie 23 

20 Jordy Bussink GWVV 4 23 

21 Jurgen Schut B.L.D.M. 23 

22 Eugene Lucassen Waterboys 22 

23 Ted v/d Pavert FC de Boetoeham 22 

24 Beent Klijnsma Bankzitters City 21 

25 Jan-Ole Kantus FC Op de Wreef 21 

26 Kees v/d Pavert The Kellers 21 

27 Rik Fisser FC Leemland 21 

28 Theo Heutinck The Champ 21 

29 Ivo Joosten FC Ulft 20 

30 Twan Berntsen FC Plakzak 20 

31 Alex Cornielje FC Knudde 19 

32 Marijke van Wessel Trotse Oma 19 

33 Rien Klompenhouwer P en O 19 

34 Roy Cornielje FIFA Ultimate team 19 

35 Sjoerd Immink Het Dorpsclubsken 19 

36 Clara Bussink Claar is Kees 18 

37 Peter Roes FC Langs de Lijn 18 

38 Maud te Kaat FC Leemland 16 

39 Paul Schut Tuinploeg 16 

40 Ruud v/d Pavert 
Tuut, Tuut, Tuut, Team van 

Ruud 16 

41 Jan Roes S.F.G.V.U. 15 

42 Marcel v/d Pavert Superboys 15 

43 Marco van Remmen Brandholt 15 

44 Swen te Kaat FC Naamloos 14 

45 
Bennie Mulder / Sven te 

Kaat FC KDM 10 

46 Jan Terhorst GWVV 6 6 

Maandprijs is voor het team Claar is Kees 
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Z aterdag 11 oktober is de 1e Vieftigoavend bijzonder goed 
geslaagd. Er waren zo’n 90 deelnemers aanwezig op deze 
oavend. 
Het promoteam van de Vieftigclub was er alles aan gelegen om 
er een mooie avond van te maken. De Vieftig club deelnemers 
werden dan ook op een hartelijke manier ontvangen door het 
promoteam.  Kampioensbakker Paul Berntsen had voor een 
hartelijke versnapering gezorgd voor bij de koffie met een ver-
siersel van het nieuwe logo van G.W.V.V.  
Vieftig club voorzitter Arno Geurts heette iedereen hartelijk wel-
kom op deze 1e Vieftigoavend. Nadat Rien Klompenhouwer was 
gehuldigd omdat hij de 100-ste Vieftig ster binnen had gehaald, 
werd er met z'n allen met de Vieftigborrel geproost op dit unieke 
moment. 
Nadat het financiële huishoudboekje was doorgenomen door 
Freek van Arragon kon het stemmen tellen beginnen voor het 
bestedingsdoel seizoen 2014-2015. De GWVV-vlag kwam hierbij op 
de meeste stemmen, als tweede eindigde de dugouts voor het 2e 
veld en een financiële bijdrage voor de Boogbal eindigde op de 3e 

plaats. 
 
Later op de avond kwam de mys-
tery guest ten tonele. Kampioens-
bakker Paul Berntsen wist de 
aanwezigen te vermaken met bij-
zonder smakelijke verhalen over 
zijn ambitie om de lekkerste olie-
bol van het land te bakken. Hierbij 
werd vaak een vergelijking ge-
maakt met het voetbal waarbij 
'passie voor het vak' van onschat-
bare waarde is. 
 

 
Na het geweldige optreden van Paul Berntsen werd onder het genot 
van een hapje en een drankje de avond gezellig voortgezet.  
Wij kunnen rustig spreken van een geslaagde avond. 
Voor meer foto’s zie http://www.mijnalbum.nl/Album=TD6DELDC 
 

De Vieftig Club heeft 100 sterren!!! 

De schop is inmiddels in de grond 
voor het bestedingsdoel 2013-2014

(kassa en tassenrek). 

http://www.mijnalbum.nl/Album=TD6DELDC
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 

2-10-2014 RKPSC 1 GWVV 1 1 2 

4-10-2014 
SJO Zeddam-Sint 

Joris F2G GWVV F1 13 3 

4-10-2014 GWVV E1 Peeske 't E4 8 3 

4-10-2014 GWVV C1G Zelos C2 4 7 

4-10-2014 GWVV A1 Grol A2 11 0 

5-10-2014 GWVV 5 Varsseveld 9 1 4 

5-10-2014 FC Winterswijk 5 GWVV 2 0 3 

11-10-2014 Gendringen E4G GWVV E1 2 3 

11-10-2014 Pax C2 GWVV C1G 3 5 

11-10-2014 
ST MEC/Bredevoort 

A1 GWVV A1 4 3 

12-10-2014 GWVV 2 Dinxperlo 3 4 3 

12-10-2014 Gendringen 6 GWVV 3 0 7 

12-10-2014 GWVV 4 OBW 9 0 1 

12-10-2014 Gendringen 7 GWVV 5 8 1 

12-10-2014 GWVV 1 Kilder 1 3 1 

18-10-2014 GWVV E1 Dinxperlo E2 1 1 

18-10-2014 GWVV A1 Longa '30 A2 4 0 

25-10-2014 GWVV E1 DZC '68 E13 7 3 

25-10-2014 GWVV F1 Etten F1 5 4 

25-10-2014 GWVV C1G Zelhem C1D 1 4 

25-10-2014 GWVV A1 VVG '25 A1 1 1 

26-10-2014 GWVV 3 Silvolde 6 3 0 

26-10-2014 Silvolde 3 GWVV 2 2 2 

26-10-2014 GWVV 5 Bredevoort 4 1 4 

26-10-2014 GWVV 4 MvR 4 0 2 

26-10-2014 Sprinkhanen 1 GWVV 1 3 3 

1-11-2014 Concordia-W E5 GWVV E1 1 11 

1-11-2014 VIOD F5 GWVV F1 2 2 

1-11-2014 DZC '68 A2 GWVV A1 4 3 

1-11-2014 HC '03 C1 GWVV C1G 3 3 

2-11-2014 GWVV 2 KSH 2 3 1 

2-11-2014 Wolfersveen 2 GWVV 4 1 7 

2-11-2014 KSV 4 GWVV 5 1 0 

2-11-2014 GWVV 1 MvR 1 1 3 

Wij feliciteren; 
- Chiel en Karen le Comte met de geboorte van 
hun dochtertje Pip. 
 
 

 Fanatieke supporters; GWVV heeft wel heel 
erg fanatieke supporters; 
Zondagmorgen19 oktober in huize Paul Schut 
gaat de telefoon. "Ja, hallo hier met Paul”, “Joa 
hallo Paul hier met Gert Kemperman; "zeg Paul 
hoe laat goa’j vanmiddag" Paul; "Woar wil i'j dan 
met Mien noar toe?" Gert; "noar de Sprinkhanen 
natuurlijk." Paul; "moar Gert dan bu'j een week 
te vroeg, ze zun vandaag vri'j, ze spollen vol-
gende week pas tegen De Sprinkhanen." lange 
tied blif het stil aan de andere kant. "O, dan mok 
nog moar een week wachten" Paul; "tut vol-
gende week dan moar" Gert; "Joa, ajuu" 
Of Gert de zondagmiddag nog zinvol besteed 
hef blif onbekend, misschien heeft ie wel 
bankzaken gedaan. 

 Mocht je de leider van GWVV 3 Rick Heinen 
tegen komen en hij loopt een beetje stijfjes, dan 
kan dat goed, Tijdens het wijnfeest in Altenahr 
sliep hij bij Toon Scholten achter in de bus, wat 
bleek achteraf, onder de slaapzak waar Rick op 
sliep had Toon z'n geldkist verstopt, dit was de 
oorzaak dat Rick rugklachten had de volgende 
morgen. 

 Waarschijnlijk is dit ook de reden geweest dat 
Toon tijdens de ledenvergadering is opgenomen 
in de kascommissie. Tijdens Toons verlate bin-
nenkomst was de voorzitter net bij het punt voor 
het aanwijzen van een kascommissielid 
aanbeland waardoor de keus al snel op Toon 
viel, onder luid applaus van de aanwezigen werd 
Toon dan ook gekozen. Toon, als je de fi-
nanciële zaken als commissielid net zo onder 
controle hebt als thuis dan komt dat allemaal 
goed. 

 Dat GWVV goud in handen heeft met Cas de 
Neling volgens de Gelderlander, heeft de leiding 
meteen doen besluiten om bij hoofdsponsor 
Geert Stevering een auto te gaan uitzoeken.  
Ons advies; laten we Cas nog maar even 
houden en laat die auto maar even staan. 
Het publiek wil blijven genieten! 

 
Bedankwoordje 

Via deze weg willen we iedereen bedanken 
voor alle berichtjes, kaarten, bloemen, be-
zoekjes en andere blijken van medeleven, na 
de geboorte en het overlijden van onze zoon 
en broertje Jip. Het is hartverwarmend te mer-
ken dat zoveel mensen aan ons denken. 
 
Jacco, Nienke en Sep te Kaat. 

Wij wensen Jacco, Nienke en Sep veel sterkte toe! 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

Trainers A1:  

Chiel Terhorst  06-12212142  

Sven Maatman 06-53569324 

Tim Jansen       06-53716910 

 

Trainers B1:  

Freek van Arragon 06-12961529 

Wim Pruijn             0315-683363 

Stan Legeland 

Niek Legeland 

Marco Heukhorst 

 

Trainers/leider C1:  

Kees vd Pavert: 06-44341448 

Stan vd Pavert  06-20917927 

André Lippets 0315-631929 

 

Trainers/leiders E1: 

Hans Bruins tel. 632247 

Manfred Kuster tel. 630286 

Manuel te Bogt 

Erik Huls 
 
Trainers/leiders F1: 
Emile Kwak 
Wilco Pennings 
 
Jeugdbestuur; 
Christel Aalders tel. 632727 
Sven te Kaat tel. 06-623616620 

Sven Maatman         tel.  06-53569324 
Mike Frazer tel. 631810 

H et seizoen is alweer in volle gang. De klok is alweer verzet en 
de donkere dagen komen eraan. Toch blijft onze jeugd in volle ge-
tale de trainingen bezoeken, dit is grote klasse. 
De wedstrijden verlopen voor de meeste van onze elftallen wisselvallig. 
De F1 staat 7e met 6 punten uit 5 gespeelde wedstrijden, de E1 staat 3e, 
de C1 staat 10e met 3 punten uit 6 gespeelde wedstrijden de B1 staat 9e 
en de A1 staat 7e met 7 punten uit 6 wedstrijden. Zoals we zien zijn dit 
tot nu toe geen hoog genoteerde plaatsen, maar we moeten niet verge-
ten dat we bijna met elk team een klasse hoger spelen ten opzichte van 
vorig jaar. 
Wij wensen de pechvogels van de E1 Gijs Roseboom (oogoperatie) en 
Jurre Ditters (gebroken arm) van harte beterschap. 
Ook willen wij Chiel ter Horst bedanken voor de informatieavond voor 
de trainers en leiders van de E en de F over het hoe te trainen en bege-
leiden van de jeugd Chiel zal ook in de praktijk nog enige ondersteuning 
bieden, Chiel bedankt.  
Wij willen Andre Lippets welkom heten in het jeugdbestuur, André zal 
de coördinatie op zich nemen en als aanspreekpunt fungeren van het 
jeugdbestuur. 
Wij willen langs deze weg nogmaals iedereen erop  attenderen dat 
er buiten trainings en wedstrijdtijden geen gebruik gemaakt mag 
worden van het kunstgrasveld. 
Rest ons iedereen nog veel succes te wensen voor de komende wed-
strijden. 
 
Het Jeugdbestuur 

G.W.V.V. F1 
 
Zaterdag 20 September, SVGG F1 - GWVV F1  
Aanvoerder: Thiemo pennings 
 
Op 20 september gingen we met de f 1 naar megchelen toe, voor onze 
tweede wedstrijd van dit seizoen. 
Het was spannend en erg mistig ,maar gelukkig hebben we gewonnen 
met 5 -1. 
En gingen we met vrolijke gezichtjes weer terug naar huis. 
 
Groetjes, 
Thiemo pennings 
 
Zaterdag 27 September, GWVV F1 – VVG  “25 F3 
Aanvoerder: Pepijn Sloot 
 
Hallo allemaal, 
  
Hier komt mijn verslagje van de voetbalwedstrijd tegen Gaanderen 
SVGG f1 op 27 sept. 
We hadden met 6-2 verloren. Jullian heeft 2 doelpunten gemaakt. 
Het was een leuke wedstrijd en we hebben allemaal goed ons best ge-
daan. 
Ik vond het cool om aanvoerder te zijn. 
  
voetbalgroeten van Pepijn 
 
Zaterdag 4 oktober,  
SJO Zeddam St Joris 
F2g - GWVV F1 
 

Eindstand 13-3 
 

Goals GWVV; 
Jesper en Gijs 

 
 
 
Aanvoerder:  
Bram Menting 
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(Vervolg Jeugdhoek) 

E en mooie titel en deze dekt dit keer ook nog 
de waarheid. Na een aantal jaren van intensie-
ve training door de gehele trainingsstaf is het 
eindelijk zover dat we een klein beetje kunnen 
genieten van onze inspanningen.  
Het samenspel gaat steeds beter, er wordt steeds 
beter gekeken waar de tegenstander staat of de 
medespeler. De jongens en meisjes van de E-
pupillen gunnen elkaar steeds vaker de bal etc, 
etc.  
Na 6 wedstrijden hebben we 16 punten en nog 
geen wedstrijd verloren. Toch staan we op de 3de 
plek en dat wil zeggen dat er meer teams zijn die 
goed bovenin meedraaien.  
Ik weet niet precies waar we vorige Boogbal ge-
stopt zijn maar achtereenvolgens werd er op za-
terdag 4-10-2014 gewonnen met 8-3 tegen ‘t 
Peeske E4 en de zaterdag erop werd er nipt ge-
wonnen tegen Gendringen E4 met 2-3. Dit was 
zo’n spannende wedstrijd dat Mike Frazer er twee 
dagen van bij moest komen.  
Zaterdag 18 oktober werd het maar 1-1 tegen 
Dinxperlo E2. Helaas was ik er zelf niet bij, maar 
volgens de andere trainers hadden de meeste 
voetballers hun aandacht er niet bij.  
De laatste wedstrijd was thuis tegen DZC E13, 
deze werd met 7-3 gewonnen. Er werd goed ge-
voetbald deze wedstrijd en aangezien we maar 8 
spelers hadden konden we gelukkig ook niet veel 
wisselen. Dit komt het voetbalspel vaak wel ten 
goede.  
 
Wat me eigenlijk het meest is bijgebleven van de-
ze laatste wedstrijd dat de tegenstander eigenlijk 
geen leider had. Er was wel een vader van één 
van de voetballers die een warming-up deed en 
die ook de begeleiding deed, maar hij gaf zelf aan 
dat hij niet de leider was en dat de vereniging nog 
zoekende was voor dit team. In de tribune zaten 
nog een 5 tal ouders uit Doetinchem, maar die 
waren meer met elkaar bezig dan met de jeugd.  
Wanneer ik dan bij ons kijk met een groot aantal 

ouders die actief meedoen met de trainingen en de 
begeleiding, dan ben ik haast blij dat ik bij een klei-
ne vereniging zit en niet bij een grote met een 
enorm aantal jeugdleden. Wij hebben natuurlijk ook 
problemen, maar de saamhorigheid en bereidheid 
om iets te doen zijn hier gelukkig vele malen gro-
ter.  
De trainingen op maandag en woensdag worden 
goed bezocht en af en toe krijgt onze keeper 
Tjebbe Huls ook nog eens apart keeperstraining.  
Onze stagiair Joey Lenting komt af en toe met 
mooie oefeningen waarin conditie, techniek, con-
centratie goed getraind worden.  
Kinderen willen graag tegen elkaar spelen 
(competitie) en dit soort oefeningen worden vaak 
fanatiek uitgevoerd.  
 
We (jeugdtrainers) hebben ook een bijeenkomst 
gehad met Chiel Terhorst die ons een paar mooie 
tips mee heeft gegeven en die ook vooral heeft ge-
luisterd naar wat wij hadden te vertellen. Hij is 
voornemens om af en toe bij de trainingen van de 
F- en de E-pupillen te komen kijken om te horen 
hoe het gaat. Het voornaamste wat er die avond 
naar voren is gekomen is dat de kinderen de baas 
over de bal moeten worden en dat ze vooral op 
deze leeftijd met plezier moeten trainen en voetbal-
len.  
 
Al met al nog een heel verhaal geworden. Het was 
eigenlijk de bedoeling dat de spelers van de E-
pupillen stukjes zouden schrijven voor in de Boog-
bal, maar volgens mij is dit nog niet duidelijk ge-
noeg geland bij de E-pupillen.  
Dit is weer een aandachtspuntje voor de leiding.  
In ieder geval draaien we mooi bovenin mee en als 
het een beetje meezit dan mag ik aan het eind van 
dit seizoen trakteren op patat met een knakworst.  
 
M.v.g.  
   
Hans Bruins 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

  
 
 
December; 
6 Oud papier ophalen. 
18 GWVV potstootavond 

DORPSKALENDER  
kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

November; 
21-22 Speculaasverkoop fanfare 

St.Gregorius. 
 

Vis Vereniging  

Varsselder Veldhunten 
 
Beste visvrienden; 
 

W e zijn inmiddels 1 jaar verder en ik kan u 
melden dat er niet veel is verandert.  
 
Het ledental is stabiel gebleven en het bestuur is 
ongewijzigd. Wat wel is verandert zijn de onkos-
ten, waar elke vereniging mee te maken heeft 
steeds groter worden. Maar waar het ons om te 
doen is dat de vis ook groter is geworden. In ieder 
geval die  dus niet gevangen zijn. Want zoals altijd 
gaat de gevangen vis naar Toon, die hiermee 
complete volksstammen gezond houd. 
Nu we iets meer bekendheid genieten in het dorp 
met onze vereniging, is er ook meer belangstelling. 
Vorig jaar zijn we een dagje wezen vissen in Loos-
drecht. Vanuit de vereniging was er voldoende be-
langstelling om het dit jaar weer te gaan doen. 
Vader jan Ketelaar was verhindert en Jan M en 
Dave T waren op vakantie. Nu waren er een paar 
personen nieuwsgierig geworden en dus “het wel” 
wilden meemaken. Jan Aalders en Cas, Bennie 
Mulder en Dion, Ferenc Schepers en Sem melden 
zich aan om mee te gaan. Aangevuld met Jos en 
Henny en Bernard. Er werd een datum vast gezet 
en de bootjes met motor werden gereserveerd. 
Eerst wilden we een aanhanger meenemen omdat 
Jan A zijn boxspring wilde meenemen i.v.m met 
zijn rugklachten. Bennie M had een oude rookstoel 
klaarstaan om, makkelijk, te zitten in de boot. 
Ferenc en Sam hadden het redelijk in de smiezen 
en hadden precies voldoende bij zich om de dag 
door te komen.  
Het was om 06.00 uur verzamelen bij Henny. Dit 
hadden we beter een uur later kunnen doen omdat 
Henny nog even een grote boodschap moest 
doen. Let wel even! De ski koffer en de kofferbak 
vol spullen en op weg naar Loosdrecht. Gelukkig 
waren de weersvoorspellingen positief. 
Dion,Cas en Sam waren de enigste die nuchter en 
wakker waren, want de rest had de avond ervoor 
feest gehad. Toch mooi op tijd aanwezig en de 
verdeling van de bootjes kon beginnen.  
Nou dat had wat voeten in de aarde. Het begon al 
toen de verhuurder het hele zooitje op de steiger 
zag staan. De meeste lijkbleek en met de wc rol 
nog in de hand. 
Koelboxen zo groot als munitie kisten en hengels 
als afweergeschut. Het leek wel of we naar Nor-
mandië gingen. Gepakt en gezakt. 
Toch konden we inschepen. Jos en Dion in 1 boot-
je was geen probleem. Ferenc en Sem 1x prima 
balans, Henny en Bernard1x succes verzekert. 
Maar toen moest er even gerekend worden, want 
Benny en Jan en Cas ook 1 bootje! Het lukte ge-

lukkig. De afvaart kon beginnen. 
Rustig de haven uit was de afspraak en dan volle 
poelle naar het meer.  
Er werd een mooie stek uitgezocht en het feest 
kon beginnen. De geoefende vissers hadden het 
nakijken want Cas, Sem en Dion sloegen ze ach-
ter elkaar eruit. De ene vis was nog mooier dan de 
andere. Naarmate de dag volgde begon iedereen 
beter te vangen. Jan en Bennie hadden een com-
binatie neergezet, om het omslaan van de boot te 
beperken. Als Jan beet had dan stuurde hij de vis 
naar Bennie, die hem dan onthaakte en in het leef-
net deed. Dit had als voordeel dat het gewicht niet 
naar één kant ging. 
Henny en Bernard hoorde of zag je niet, want ze 
zaten knusjes heel stilletjes onder de parasol. Al-
leen als ze wat gevangen hadden dan mocht heel 
Loosdrecht het horen. Het liefs sloegen ze met de 
peddel op het water om zo de vangst meer aan-
dacht te geven. Jos en Dion deden waarvoor ze 
waren gekomen. Gewoon vangen en op tijd eten 
en drinken. Ferenc en Sem namen zich nog even 
de tijd om de omgeving verder te verkennen. 
Na een hele dag op het water gingen we terug 
naar de haven. De vis werd geteld en weer terug-
gezet om verder te groeien. Alles uitpakken in de 
wagens laden en richting het vertrouwde dorp. Bij 
Henny nog even na borrelen en wat eten om zo de 
prachtige dag af te sluiten. 
Volgend jaar weer was de meest gehoorde kreet 
dus dat is zeker. 

Gr V.V.V. 

Vrijwilligers worden niet betaald, niet omdat 
ze waardeloos zijn maar omdat ze onbetaal-
baar zijn. 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

O p vrijdag 21 november en zaterdag 22 no-
vember houdt Fanfare St. Gregorius uit Vars-
selder weer haar jaarlijkse Speculaasactie.  
Op vrijdagmiddag worden de ambachtelijke spe-
culaaskoeken, die gebakken zijn door bakker Heij-
erman, ingepakt en klaargemaakt voor verkoop. 
De leden van de Fanfare zullen aan uw deur ver-
schijnen om deze heerlijke koeken aan te bieden. 
Een zakje bevat acht grote speculaaskoeken en 
kost € 3,00 per zakje. Wilt u meerdere zakjes ko-
pen, dan betaalt u slechts €2,50 per zakje. Voor 
dit bedrag heeft u niet alleen smakelijke specu-
laaskoeken, maar helpt u de Fanfare haar jeugd-
opleiding te stimuleren. 
 
De opbrengsten van de speculaasactie komt na-
melijk ten goede aan de jeugd van het orkest. Op 

Speculaasactie Fanfare 

St. Gregorius voor 

aanschaf instrumenten 

voor jeugdleden. 

dit moment telt het orkest een groot aantal jeugdle-
den. Om ervoor te zorgen dat zij optimaal muziek 
kunnen maken, zijn er (nieuwe) instrumenten, uni-
formen en andere attributen nodig. Met de op-
brengst van de speculaasactie is het voor de Fan-
fare mogelijk om hierin te investeren. Als u koeken 
koopt van de Fanfare, bevordert u dus de jeugdop-
leiding van de Fanfare.  
 
Vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur en zaterdag de hele 
dag kunt u de leden van de Fanfare aan de deur 
verwachten. Er wordt niet alleen in Varsselder ver-
kocht, maar ook in Gendringen, Ulft en omliggende 
dorpen. Heeft u de verkopers aan uw deur gemist 
dan kunt u vrijdagmiddag vanaf 15.00 en zaterdag 
ook terecht in ‘het Dorpshuus’ in Varsselder voor 
de heerlijke speculaaskoeken. 
 
Speculaaskoeken als attentie 
De Fanfare is tevens op zoek naar bedrijven, win-
kels, verenigingen of instellingen die in de  
Sinterklaas periode een attentie willen uitdelen aan 
klanten of medewerkers. Hiervoor zijn  
onze zakjes met speculaas uitstekend geschikt.  
 
Tips, aanmeldingen of bestellingen zijn van  
harte welkom bij Jan Aalders tel. 06-21127597 of 
Henri Hebbink tel. 06-22619426. 
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Standen en Topscoorders 2014-2015  

STAND 1
e 
PERI-

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Westervoort 1 8 20 27 11 

Groessen 1 8 15 17 8 

GWVV 1 8 15 19 12 

HC '03 1 8 15 15 15 

Loil sv 1 8 13 23 14 

Angerlo Vooruit 1 8 13 19 13 

Sprinkhanen 1 8 12 23 14 

MvR 1 8 9 15 20 

Peeske 't 1 8 8 12 16 

Kilder 1 8 8 14 19 

Etten 1 8 8 9 18 

Ulftse Boys 1 8 8 14 24 

RKPSC 1 8 7 13 15 

Rijnland 1 8 2 7 28 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

SDOUC 8 6 15 25 4 

GWVV 3 5 10 21 10 

Silvolde 6 6 10 16 22 

Terborg 4 5 9 13 14 

VVG '25 4 6 9 15 14 

Stokkum 4 6 8 14 22 

Ajax B 4 5 7 12 10 

NVC 3 6 7 16 21 

Etten 4 4 6 18 8 

Gendringen 6 6 3 8 26 

Kilder 5 5 2 10 17 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Silvolde 3 6 14 15 6 

GWVV 2 7 14 20 14 

Varsseveld 4 6 12 14 8 

SDOUC 4 7 12 20 19 

Stokkum 2 5 10 16 13 

KSH 2 7 10 22 14 

FC Winterswijk 5 7 9 14 21 

Terborg 2 6 8 18 16 

MvR 3 6 7 19 14 

Ajax B 2 7 7 12 21 

Dinxperlo 3 7 6 12 23 

Zeddam 2 7 3 13 26 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

MvR 4 7 16 32 16 

VVL 3 5 12 30 10 

GWVV 4 6 12 15 6 

Sprinkhanen 4 5 10 19 10 

OBW 9 7 10 16 24 

Sint Joris 2 6 9 18 15 

SVGG 4 6 9 12 15 

Keijenburg. Boys 5 6 7 16 17 

Wolfersveen 2 5 6 8 14 

Kilder 4 5 5 8 12 

Stokkum 3 5 3 11 22 

HC '03 4 7 3 13 37 

4e klasse D 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Westervoort 1 8 20 27 11 

Groessen 1 8 15 17 8 

GWVV 1 8 15 19 12 

HC '03 1 8 15 15 15 

Loil sv 1 8 13 23 14 

Angerlo Vooruit 1 8 13 19 13 

Sprinkhanen 1 8 12 23 14 

MvR 1 8 9 15 20 

Peeske 't 1 8 8 12 16 

Kilder 1 8 8 14 19 

Etten 1 8 8 9 18 

Ulftse Boys 1 8 8 14 24 

RKPSC 1 8 7 13 15 

Rijnland 1 8 2 7 28 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Gendringen 7 7 18 26 10 

Varsseveld 9 7 18 17 5 

Westendorp 2 7 13 23 15 

AD '69 5 6 12 19 10 

NVC 2 6 12 14 7 

RKZVC 7 6 9 13 10 

Meddo SC 3 6 9 11 9 

KSV 4 6 7 10 16 

Bredevoort 4 5 6 5 14 

GWVV 5 7 6 10 22 

MEC 4 6 1 8 23 

KSH 3 7 1 10 25 

Res. 7e klasse  
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TOPSCOORDERS SENIOREN:   

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

Doetinchem A1 7 17 22 5 

VVG '25 A1 6 16 45 7 

Gendringen A1 7 13 29 17 

AZSV A2 6 12 24 17 
VIOD A2 5 10 27 7 

DZC '68 A2 6 10 18 24 

Etten A1D 6 7 16 28 

GWVV A1 7 7 23 16 
Kilder A1 6 5 12 26 

ST MEC/Bredevoort A1 6 5 8 24 

Longa '30 A2 6 3 11 28 

Grol A2 6 0 8 44 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Westendorp B1D 6 18 69 1 

Halle B1D 5 15 30 2 

VVG '25 B2 6 15 66 13 

VIOD B6G 6 12 34 19 

DZSV/Dinxperlo B2 5 7 20 25 

Silvolde B2 5 6 14 48 

SDOUC B3GD 6 4 18 69 

SVGG B1GD 6 3 12 34 

AZSV B5 5 1 11 24 

Gendringen/GWVV B2 6 1 16 55 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Keijenburgse Boys C1G 7 19 29 12 

Zelhem C1D 6 18 33 5 

DZC '68 C3 6 16 21 5 

SDOUC C2 7 13 19 14 

Wolfersveen C1GD 6 12 18 11 

VIOD C3G 7 12 23 19 

Zelos C2 7 9 24 26 

VVG '25 C2 7 6 13 34 

Etten C1 6 4 7 15 

GWVV C1G 7 4 18 30 

HC '03 C1 7 4 9 21 

Pax C2 7 0 6 28 

Topscoorders A1-junioren 
naam:  aantal doelpunten 
Dion Mulder 9 
Thomas Wissing 4 
Cas de Neling, Kris Hebbink en Lars Hendrixen 2 
Merijn van Arragon, Martijn Klompenhouwer,  
Juul Rabelink en Kris Hebbink 1 

Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Robin Klompenhouwer 5 
Elze Braam 4 
Sam Overbeek 3 
Bart Rots 3 
Jarno Lippets 3 

Topscoorders B2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Roy Vermeulen 3 
Tom Wienholts 3 
Mick Besselink 3 
Frederic Josée 2 
Collin te Wildt 2 
Koen Bussink 1 
Wessel Immink 1 

Topscoorders E1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Julian Frazer 14 
Ties Flipse 12 
Tom te Bogt 11 
Jesper Kuster 5 
Boyd Ratering, Merijn Berentsen 4 
Iris Schut, Jurre Ditters 3 
Cesar van Hasselt 2 
Marloes Bruins, Gijs Roseboom 1  
 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
DVC '26 E7 7 21 59 7 

SJO Den Dam/NVC 
E2G 7 19 75 16 

GWVV E1 7 19 60 10 

Gendringen E4G 8 18 48 25 

Zelos E5 8 18 60 42 

Dinxperlo E2 8 13 40 14 

SDOUC E3 7 10 30 37 

Concordia-W E5 8 6 36 53 

DZC '68 E13 8 6 30 48 

Peeske 't E4 8 6 43 69 

Kilder E4G 8 6 24 51 

DZC '68 E11 4 4 12 23 

Ulftse Boys E2 6 3 10 36 

Zeddam-Sint Joris E4 8 0 9 105 

Marc Arnold  3e  8 

Cas de Neling  1e  6 

Rick Hendrixen  2e  6 

Theo Heutinck  3e + 4e 6 

Roy Cornielje  4e  6 

Chiel le Comte  1e  4 

Mart de Leeuw  5e  4 

Ramiro Tersteeg 1e  3 

Danny van Wessel 2e  3 

Jeroen Aalders  2e  3 

Pascal Sloot  2e  3 

Rick Witteveen  3e  3 

Werner Wellink 3e  3 

Dominiek Seinhorst 1e  2 

Twan Berntsen  2e  2 

Jos Ketelaar  5e  2 

Jelle Visser  1e  1 

Mark Kemperman 1e  1 

Pim Teunissen  1e  1 

Swen te Kaat  1e  1 

Jurjan Wezenberg 2e  1 

Roel Jansen  2e  1 

Bart Vinkenvleugel 2e  1 

Erwin Zimmerman 3e  1 

Jurgen Schut  3e  1 

Hans Bruins  4e  1 

Jimi Moreno  4e  1 

Niels Huntink  4e  1 

Brian te Kaat  4e  1 

Jordy Bussink  4e  1 

Jorick Messink  4e  1 

Yuri Sohilait  4e  1 

Tom Wezendonk 4e  1 

Jeffrey Bruil  5e  1 

Stijn Marcus  5e  1 

Miel Erinkveld  5e  1 

Niek te Voert  5e  1 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

8-11-2014 10:00 GWVV E1 SJO Zeddam-Sint 

8-11-2014 10:00 GWVV F1 Dinxperlo F1 

8-11-2014 13:00 GWVV C1G SDOUC C2 

9-11-2014 09:30 GWVV 5 Westendorp 2 

9-11-2014 10:00 Zeddam 2 GWVV 2 

9-11-2014 10:00 GWVV 3 Etten 4 

9-11-2014 11:30 GWVV 4 Stokkum 3 

9-11-2014 14:30 Groessen 1 GWVV 1 

15-11-2014 09:30 Ajax B F1 GWVV F1 

15-11-2014 13:00 GWVV C1G 
Wolfersveen 

C1GD 

22-11-2014 09:30 SJO Den Dam/ GWVV E1 

22-11-2014 09:45 SDOUC F2 GWVV F1 

22-11-2014 13:00 GWVV C1G VVG '25 C2 

22-11-2014 14:30 AZSV A2 GWVV A1 

23-11-2014 10:00 GWVV 3 VVG '25 4 

23-11-2014 10:00 GWVV 5 NVC 2 

23-11-2014 11:00 HC '03 4 GWVV 4 

23-11-2014 12:30 Varsseveld 4 GWVV 2 

23-11-2014 14:00 Loil sv 1 GWVV 1 

29-11-2014 10:00 GWVV E1 Zelos E5 

29-11-2014 10:00 GWVV F1 Gendringen F2 

29-11-2014 13:00 Etten C1 GWVV C1G 

29-11-2014 14:30 GWVV A1 Gendringen A1 

30-11-2014 09:30 GWVV 2 SDOUC 4 

30-11-2014 09:30 SDOUC 8 GWVV 3 

30-11-2014 11:00 AD '69 5 GWVV 5 

30-11-2014 11:30 GWVV 4 
Keijenburgse 

Boys 5 

30-11-2014 14:30 GWVV 1 HC '03 1 

6-12-2014 10:30 SDOUC E3 GWVV E1 

6-12-2014 14:30 Doetinchem A1 GWVV A1 

7-12-2014 09:30 GWVV 2 MvR 3 

7-12-2014 09:30 Stokkum 4 GWVV 3 

7-12-2014 10:00 MEC 4 GWVV 5 

7-12-2014 11:30 GWVV 4 Sprinkhanen 4 

7-12-2014 14:00 Angerlo Vooruit GWVV 1 

PROGRAMMA 

G.W.V.V. 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 F3 7 19 61 6 

Zeddam-Sint Joris F2G 6 18 64 6 

SDOUC F2 6 16 32 12 

VVL F1 7 14 32 10 
SVGG F1G 7 9 51 25 

GWVV F1 6 7 18 32 

Dinxperlo F1 6 7 18 34 
Ajax B F1 6 6 10 39 

Etten F1 6 3 10 35 

VIOD F5 6 1 4 70 

Gendringen F2 7 1 4 35 

Topscoorders F1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Nout Sloot 6 
Gijs Roseboom 4 
Ties Flipse 3 
Julian Frazer 2 
Jesper Kuster 2 
Pepijn Sloot 1 
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G.W.V.V. ‘s HOOFDSPONSOREN 
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copie binnen: komt uit op: 
2 december 11 December 
24 februari 2015 5 maart 2015 

7 april 16 april 
19 mei 28 mei 

De Boogbalplanner 

Seizoen 2014-2015 

Heren  
bedankt! 


