BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015

Stem tussen 5 en 19 maart op GWVV
Tijdens de Rabo Clubkas campagne!

CLUBORGAAN
VAN

V.V. G.W.V.V.
SEIZOEN 2014—2015
43e JAARGANG

Boogbal nr. 4

pagina 1

Stem tussen 5 en 19 maart op GWVV
Tijdens de Rabo Clubkas campagne!

BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015

B o o g b a l
Colofon:
Nummer 4 (maart)
43e Jaargang
Seizoen 2014-2015
Geel Wit Varsselder Veldhunten
Berghseweg 7N, 7076AD
tel. 630414
accommodatie “ De Buitenham”
Uiterste copy inleverdatum:
7 april 2015
oplage: 420

n u m m e r

medewerkers/sters:
Jan Zweers
Grafische vormgeving:
Nico Immink
Grafisch advies
Ap Timmers
Drukwerk
Drukkerij IJselstroom

4

Hebt u geen Boogbal ontvangen
meld het bij de redactie of Jan
Zweers
Copy kunt u ook in de
Boogbalbus deponeren voor
7 april 2015
Of mailen naar boogbal@gwvv.nl

Fotografie:
Nico Marcus

Redactie:
Lucia Heutinck tel. 684282
Nico Immink tel. 640168
Roel Jansen tel. 686667
Wieneke van Hasselt tel. 632987

Dorpskalender bij:
Wieneke van Hasselt

NAMEN EN ADRESSEN BESTUUR EN JEUGDBESTUUR
E-mail info@gwvv.nl

Bestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten
Voorzitter

Jan

Aalders

Leemlandseweg 17

7076 AL

Varsselder

0315 - 632727

Secretaris

Jan

Roes

Achter de Molen 6

7076 BM

Varsselder

0315 - 683655

Penningmeester

Andrè

Jansen

Vicarisweg 10

7076 AC

Varsselder

06 - 53542831

Bestuurslid

Erik

Ketelaar

Vicarisweg 33

7076 AC

Varsselder

00491712803037

Bestuurslid

Freek

van Arragon

Buizerdweg 1

7071 PS

Ulft

06-12961529

Jeugdbestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten

E-mail: jeugd@gwvv.nl

Jeugdsecretaris

Sven

te Kaat

Leemlandseweg 15

7076 AL

Varsselder

06-23616620

Bestuurslid

Mike

Frazer

Leemlandseweg 9

7076 AL

Varsselder

0315 - 631810

Bestuurslid

Sven

Maatman

Leemlandseweg 19

7076 AL

Varsselder

0315 - 843620

Bestuurslid

Christel

Aalders

Leemlandseweg 17

7076 AL

Varsselder

0315– 632727

Jeugdcoördinator

André

Lippets

Vicarisweg 3

7076 AC

Varsselder

0315 - 631929

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Jan Roes tel. 0315 683655
Adreswijzigingen s.v.p. ook doorgeven aan de secretaris. E-mail: secretaris@gwvv.nl

Boogbal nr. 4

pagina 2

BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015

Nieuws
W
e zijn al weer een paar maanden onderweg
in het nieuwe jaar en van voetbal is nog weinig

sprake geweest. De KNVB zou zich eens moeten gaan beraden of januari/februari wel maanden
zijn om in het speelschema op te nemen. Nu levert
het veel verwarring op, geen algehele afgelasting
waarbij sommige wedstrijden wel door gaan en
sommige weer niet. En een week later wel weer
over gaan tot algehele afgelasting is niet voor iedereen duidelijk.
Een scheve verhouding met het aantal gespeelde
wedstrijden is het gevolg en (door de weekse)
inhaalwedstrijden spelen op data waar niemand op
zit te wachten. Een stuwmeren aan wedstrijden
worden er de komende maanden gespeeld waarbij
je extra kans hebt om tegen blessureleed aanl te
lopen. Het zou goed zijn om met alle amateurverenigingen collectief dit eens een keer op tafel te leggen bij de KNVB. Waarom niet doorspelen tot half/
eind juni zodat er in de wintermaanden een goede
voorbereiding mogelijk is op de 2e helft van de
competitie, en de kleintjes onder ons niet in de
vrieskou hun wedstrijdjes spelen. Een mooie uitdaging voor de KNVB om eens een ander daglicht te
laten schijnen op het speelschema.
Op dit moment is het niet anders en zullen we het
ermee moeten doen. Toch keert elke winter deze
discussie weer terug.
GWVV 1 heeft een aantal oefenwedstrijden gespeeld om in het ritme te blijven. Vaak zeggen deze oefenwedstrijden niet zoveel, je bent bezig en
je hoopt zo al een voorsprong op te bouwen ten
opzichte van de andere teams in de competitie. De
resultaten waren in deze oefencampagne niet bijzonder te noemen al de vijf oefenwedstrijden werden verloren. De eerste twee competitieduels
heeft zich dit slechte resultaat doorgezet en kunnen we alleen maar hopen dat de goede prestatie
die in de 1e helft van de competitie is neergezet
weer snel wederkeert. Moet gezegd worden dat
het team het momenteel ook niet meezit om telkens in een vaste bezetting te kunnen spelen. Komende zaterdag 7 maart spelen ze de thuiswedstrijd tegen Sprinkhanen aanvang 17:30 uur
GWVV 2 heeft drie oefenwedstrijden gespeeld en
heeft hiervan er twee verloren tegen SDOUC 3 en
Gendringen 3 en er werd een gelijkspel behaald
tegen Etten 2. Op 22 februari speelden zij hun eerste competitie wedstrijd en behaalden een 3-1
overwinning waardoor de koppositie nog steeds
wordt ingenomen. In maart spelen zij een paar belangrijke wedstrijden tegen concurrenten Silvolde
en KSH, na deze wedstijden zal duidelijk zijn of ze
kampioenswaardig zijn. Jongens succes hierbij.
GWVV 3 speelde begin februari weer de 1e competitiewedstrijd na de winterstop en liet zien als ze
in de sterkste bezetting spelen zeker een kampioenskandidaat kunnen zijn.
GWVV 4 is goed uit de startblokken gekomen, zij
behaalden de 1e wedstrijd een gelijkspel en afgelopen zondag werden er 3 punten uit Zevenaar
meegenomen. GWVV 5 had op 22 februari 3 punten uit Varsseveld mee moeten nemen maar in de
2e helft werd de 0-2 voorsprong weggegeven en
gingen ze met een 5-2 verlies huiswaarts. Dit betekent dat het er wel in zit, maar de ervarenheid om
een overwinning vast te houden ontbreekt. Voor
Marcel en Rik een taak om de jongens hiermee te
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leren om gaan.
De jeugd heeft de 2e seizoenshelft ook weer opgepakt. De A-junioren zijn in dezelfde competitie blijven spelen en kruipen heel langzaam omhoog. De
B-junioren die samen met Gendringen voetballen
zijn een klasse lager ingedeeld wat helaas nog niet
tot goede resultaten heeft mogen leiden. Voor het
jeugdbestuur/leiders/trainers een uitdaging om het
plezier er bij deze jongens in te houden.
Ook de C-junioren zijn één verdieping lager gaan
spelen. Het verschil kun je dan ook meteen merken, zij behaalden de afgelopen 3 wedstrijden grote overwinningen.
De E-pupillen zijn een klasse hoger gaan spelen en
winnen ook hier hun wedstrijden. Wel niet met zulke grote cijfers maar dat maakt het er alleen maar
spannender op. De F-pupillen hebben weer meer
aanwas gekregen en zullen ook met deze kinderen
moeten leren voetballen. Het is dan lastig om dit er
dan ook meteen in te krijgen. Zij verloren hun eerste wedstrijden maar als de basisbegrippen er zo
dadelijk beter in zitten kunnen ze straks misschien
wel punten gaan pakken. Dit heeft zijn tijd nodig en
als er met plezier gevoetbald wordt, wat de bedoeling ook is, is de doelstelling eigenlijk bereikt.
Deze maand vindt ook weer de Rabo Clubkas actie
plaats. Tussen 5 maart en 19 maart kunnen de leden van de Rabobank stemmen uitbrengen op hun
favoriete vereniging. Wij hopen dat jullie natuurlijk
ook voor G.W.V.V. een stem uitbrengen. Daarnaast doen nog een aantal andere Varsselderse
verengingen mee, ook zij kunnen jullie stemmen
goed gebruiken. Alle Rabo-leden krijgen deze
week hiervoor een brief van de Rabobank in huis.
Voor nadere details verwijzen wij naar het artikel
dat verder op in de Boogbal staat.
Onder Jeugdnieuws deze keer de aankondiging
van de potgrondactie i.s.m. De Welkoop Gendringen. Het voorjaar komt er aan dus met z’n allen
weer lekker de tuin in.
De volgende Boogbal hopen we dat de jeugd ook
wat inlevert zodat we ook weten hoe het hen vergaat in de competitie. We rekenen op jullie jongens.
G.W.V.V. is het jaar 2015 begonnen met het snerttoernooi en de aansluitende nieuwjaarsbijeenkomst. In deze Boogbal besteden we hier uitgebreid aandacht aan. Ook in deze Boogbal de gebruikelijke rubrieken, met vooral onder het Dorpsnieuws de overvolle dorpsagenda. De komende
maand staat er nogal wat op het programma in het
Dorpshuus. Voor elk wat wils kunnen we wel zeggen of je nu van muziek, wandelen of toneel houdt.
Wij wensen iedereen veel leesplezier met Boogbalnummer vier.
De redactie.

Noteer in je
G.W.V.V. Agenda:
Zaterdag 23 mei;
Jan Riekentoernooi.
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G
WVV 1 komt moeizaam uit de winterstop, na
een aantal oefenwedstrijden waarbij het voetbal
niet altijd geweldig te noemen was zijn de mannen toe aan de echte wedstrijden.Het wordt tijd
dat de competitie weer begint….

De eerste 3 wedstrijden werden afgelast, Rijnland – GWVV, GWVV – Peeske en Etten –
GWVV. Ook de wedstrijd thuis tegen het Peeske werd afgelast. Het betrof hier een algehele afgelasting door de KNVB. De eerste competitie wedstrijd na de winterstop werd dus RKPSC uit Pannerden. De uitwedstrijd werd op een late donderdagavond zeer moeizaam gewonnen tegen een
zeer fysiek sterk elftal. Deze leider was er thuis
helaas niet bij en kan dus weinig zeggen over de
wedstrijd. Nadat RKPSC op 0-1 voorsprong gekomen was kreeg GWVV de kans op de gelijkmaker.
Een verkregen pingel werd helaas gemist en kon
niet voor de omkeer zorgen in de wedstrijd.
RKPSC bleek de sterkere ploeg en verliet Varsselder met een 3-1 overwinning. Doelpuntenmaker
voor GWVV was Dominiek Seinhorst.
Afgelopen zondag 1 maart gingen de geel-witten
op bezoek in Kilder. De thuiswedstrijd werd met 31 gewonnen door GWVV maar had de eerste helft
grote moeite met de ploeg uit Kilder. Kilder dat bekend staat om hun inzet was uiteraard niet van
plan om de punten weg te geven. Een stevige wind
en slecht veld zou voetballen erg lastig maken en
er werd gekozen om meer de lange bal te hanteren. Een spelletje wat Kilder natuurlijk wel ligt. Een
diepe bal werd door de GWVV verdediging niet
goed ingeschat en de doorgelopen Kilderse spits
schoot de bal in de lange hoek onbereikbaar voor
Sven te Kaat. GWVV werd de eerste helft niet gevaarlijker
dan enkel voorzetten en cornerballen. De
2e helft had GWVV de wind mee en zou er met inzet en passie
op jacht gegaan
worden naar de
gelijkmaker.
Meer foto’s op
Helaas is het
http://www.mijnalbum.nl/
niet altijd voordelig om de
Album=44RUGEJQ
wind mee te
http://www.mijnalbum.nl/
hebben want
veel lange balAlbum=ELLPW6I6
len kwamen
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dan ook niet aan. Het
laatste half uur begon
GWVV wel de druk wat
op te voeren. Een paar
vrije trappen en cornerballen zorgden voor
enige hoop op de gelijkmaker. Een minuut
of 10 voor het einde
van de wedstrijd scoorden de geel-witten de
gelijkmaker maar helaas werd deze afgekeurd door de scheidsrechter voor buiten spel…. De scheidsrechter liet
door spelen op een pass over links op Cas de
neling. Cas loopt voorwaarts en geeft de laag
voor op Dominiek die achter de bal staat en in
moet glijden om te scoren. Helaas kwam toen het
fluitsignaal van de verder goed fluitende scheidsrechter en gaf Dominiek buiten spel en keurde het
doelpunt af. In de laatste minuut scoorde Kilder
nog de 2-0 doordat Varsselder ruimtes weg
moest geven en vol op de aanval moest spelen.
De komende wedstrijd wordt op zaterdag gespeeld, thuis tegen de Sprinkhanen. Aanvang om
half 6. Weer een zware wedstrijd waar GWVV zal
moeten knokken om de punten in huis te houden.
GWVV langs de lijn…..
Dennis Lohschelder

Kom kijken naar ons 1e elftal!
7 maart
15 maart
22 maart
29 maart
4 april
6 april
12 april

GWVV 1
Rijnland 1
MvR 1
GWVV 1
Etten 1
GWVV 1
GWVV 1

-

Sprinkhanen 1 aanvang 17:30 uur
GWVV 1
aanvang 14:00 uur
GWVV 1
aanvang 14:00 uur
Groessen 1 aanvang 14:30 uur
GWVV 1
aanvang 17:00 uur
‘t Peeske
aanvang 14:30 uur
Loil 1
aanvang 14:30 uur
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Nieuwe rubriek:
in de aanval

M

et ingang van de volgende
Boogbal zal er een nieuwe rubriek gelanceerd
worden: In de aanval. Een competitie tussen
alle elftallen van GWVV. Niet alleen de seniorenelftallen, zoals bij de Superelf het geval is, maar
een competitie die gespeeld wordt door zowel senioren- als jeugdteams van GWVV!
Waar het om gaat bij in de aanval: Welk team van
GWVV is, zoals de naam al enigszins doet vermoeden, het meest aanvallend? Het idee is als
volgt: elke goal die een team scoort levert één
punt op. Doelpunten gescoord in uitwedstrijden
leveren dubbele punten op. Tegendoelpunten zijn
niet van toepassing, enkel de zelf gescoorde doelpunten tellen mee in het klassement.
Vanaf aankomend weekeinde(7 en 8 maart) zal
de competitie ingaan. Omdat de verschillende elft-
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allen met verschillende aantallen tegenstanders in
de competitie zitten wordt niet van elk team alle
wedstrijden meegerekend in het klassement. (Als
voorbeeld: het eerste elftal heeft in het resterende
seizoen nog 11 wedstrijden voor de boeg terwijl de
C1 nog maar 9 wedstrijden te gaan heeft. GWVV1
zou zo theoretisch meer punten kunnen halen en
dit leidt tot een oneerlijke competitie.)
Als we naar de resterende competities van alle elftallen kijken, zien we dat de A1 het minst aantal
wedstrijden te spelen heeft, namelijk 7. Voor de Ajunioren tellen al deze zeven wedstrijden mee voor
het klassement van in de aanval. Voor alle andere
elftallen tellen de eerste 7 wedstrijden die gespeeld
gaan worden vanaf aankomend weekend(7 en 8
maart).
Aan het eind van deze 8 wedstrijden zal duidelijk
worden welk team van GWVV het meest aanvallend ingesteld is. In de volgende boogbal de eerste
tussenstand van In de aanval!
De In de aanval leiding.
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VAN
DE WEEK
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PUPIL
VAN
DE
WEEK

Tjebbe
Huls

Keano en
Thiemo

In de wedstrijd

Pennings

G.W.V.V. 1
– Ulftse Boys 1

In de wedstrijd

Hoi allemaal,

M
ijn naam is Tjebbe Huls, 10 jaar. Ik speel
zelf bij de E-tjes als keeper.

Zondag 14 december mocht ik pupil van de week
zijn.
Het was een derby: G.W.V.V - Ulftse Boys dus
extra spannend. Ik moest om 13.00 uur aanwezig
zijn. In de kelder vond de wedstrijdbespreking
plaats. Helaas hebben we verloren met 2-4.
Na de wedstrijd was er nog het " noarproatuurtje
" . Zelf mocht ik op een grote kruk staan om vragen te beantwoorden. Arno vroeg mij of papa wel
een dikke portemonnee bij zich had zodat ik de
spelers kon trakteren op een biertje! Kortom het
was een super middag.
Allemaal bedankt hiervoor.
Groetjes Tjebbe

G.W.V.V. 1
– RKPSC 1

Hallo allemaal,
Ik ben Keano Pennings ik was op 22 februari pupil
van de week samen met mijn broer Thiemo.
Ik vond het heel spannend en leuk, eerst was er
een bespreking toen gingen we samen het veld op.
Op het veld heb ik overgespeeld, het was wel
koud.
Jammer dat we niet gewonnen hebben.
Alle voetballers bedankt voor deze middag en veel
succes met de andere wedstrijden.
Groetjes Keano
Hallo allemaal,
Ik vond het voor de tweede keer ook nog wel een
beetje spannend
Ik heb mij voor de tweede keer ook heel erg vermaakt met de spelers.
De spelers hadden goed gevoetbald maar toch
jammer genoeg verloren.
Bedankt voor de leuke middag en hopelijk mag ik
nog een keer komen.
Groetjes Thiemo Pennings

Voor meer foto’s kijk op http://www.mijnalbum.nl/Album=Z4JKGPZM

Voor meer foto’s kijk op http://www.mijnalbum.nl/Album=HDX8CHI3
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2015
komst te blijven geven.
Ik wil deze nieuwjaarstoespraak beginnen om een
belangrijke groep mensen binnen GWVV te bedanken, dit zijn er nogal wat!

Op 11 januari jl werd zoals elk jaar de nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. Vooraf hadden de actieve
leden zich al een paar uurtjes ingespannen om de
aftrap te verrichten voor de 1e GWVV activiteit van
2015 op het snerttoernooi. Jammer dat het weer
niet echt snertwaardig was maar de snert smaakte
er naderhand niet minder om.
Veel leden hadden de weg naar de Buitenham kunnen vinden om elkaar de beste wensen voor het
nieuwe jaar te wensen. Ook veel leden die niet elke
week meer aanwezig zijn op de Buitenham maar bij
bijzondere gelegenheden als deze de moeite nemen om toch op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij G.W.V.V..
Het was voor voorzitter Jan Aalders de 1e vuurdoop voor een groot publiek. Maar zoals we Jan
kennen weet hij hier goed mee om te gaan. Om
kwart over één betrad hij het spreekgestoelte en
sprak de aanwezigen toe met de volgende woorden;
Namens het bestuur van
G.W.V.V. heet ik iedereen van harte welkom
op deze nieuwjaarsreceptie,
In het bijzonder:
Erevoorzitter: Theo van
Niersen
Ereleden : Jules van de
Pavert, Paul Schut, Nico
Immink, Gert Ketelaar en
Jan Roes
Lid van verdienste: Gert
Evers en Erik ketelaar.
Eeuwig lid: Adriaan van Weelden
Dit jaar heeft de nieuwjaarsreceptie een extra dimensie, we hebben namelijk 2 jarige in ons midden
en wel onze secretaris Jan Roes en onze hoofdtrainer Eugene Boerrakker. Jan en Eugene van harte
gefeliciteerd.
Deze receptie is de officiële aftrap van de tweede
seizoenshelft. Een groot aantal GWVV’ers heb ik al
de hand geschud, maar ook diegenen die ik nog
niet heb gesproken wens ik veel geluk en gezondheid toe in 2015.
Wat gaat 2015 ons geven? Wisten we dat maar, of
misschien is het juist goed dat we dat niet weten.
Wat kunnen we er zelf van maken en er zelf aan
doen?
Blijven inzetten voor:
de club
voor de prestaties en het behalen van sportieve
doelstellingen
elkaar respecteren
met elkaar praten
kritisch zijn mag, maar op een constructieve manier
niet alleen maar wijzen, maar ook zelf meedoen
scholder aan scholder staan om G.W.V.V. een toeBoogbal nr. 4

- Trainers en assistent trainers
- Aanvoerders en elftal leiders
- Technische commissie
- Clubscheidsrechters
- Wedstrijdsecretariaat
- Barpersoneel
- Tuinploeg en klussers
- Papierploeg
- Sponsorcommissie
- Boogbal
- Activiteitencommissie
- Jeugdbestuur en overige hoofdbestuursleden
- Extra bedankje voor de vrijwilligers van vanmiddag hier achter de bar.
Al deze vrijwilligers hebben weer gezorgd voor
een goed jaar. Zij zijn degene die er toch maar
weer voor hebben gezorgd dat iedereen onder de
meest optimaal mogelijke omstandigheden in en
buiten het veld, zijn geliefde hobby kon uitvoeren.
Zonder jullie is GWVV niet wat het nu is. Een gezonde club met gezonde ambities, ondersteund
door mensen met een drive en liefde voor de club.
Ik wil dan ook nu graag een applaus voor al deze
Vrijwilligers.
Mededelingen;
- Op de eerste plaats wil graag even stil staan bij
enkele dierbaren die ons in 2014 zijn ontvallen en
die ieder op hun manier veel voor GWVV hebben
betekend.
Op 4 juli hebben we afscheid moeten nemen van
Benny Kroesen. Benny was meer dan 50 jaar lid
van GWVV en heeft in die tijd veel voor ons betekend. Zo was hij niet alleen secretaris binnen het
hoofdbestuur, maar ook actief voetballer, aanvoerder, jeugdvoorzitter en klusjesman. Vooral zijn
prachtige verhalen onder de rubriek “Weet je nog
van toen” in de Boogbal zullen we erg gaan missen.
- Op 5 juli hebben we afscheid moeten nemen van
Arnold Versleyen. Arnold heeft zich 44 jaar ingezet voor zijn GWVV. Eerst als actief voetballer en
daarna als trainer, verzorger en vooral ook als bestuurslid. De laatste
jaren was Arnold hoofdsponsor van ons 1ste elftal.
- Eugene Boerrakker is dit jaar na het vertrek van
Patrick Visser begonnen als hoofdtrainer, hij heeft
aangegeven ook het volgend seizoen trainer te
zijn van GWVV. Daar zijn we blij mee. Ook Peter
Roes, Alex Cornielje en Frans van Harreveld hebben hun toezegging gedaan om minimaal nog een
jaar door te gaan, ook hier zijn wij enorm blij mee.
- Zoals iedereen weet moesten we dit seizoen op
zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. De sponsorcommissie heeft hierin geweldig werk verricht, en
heeft 2 nieuwe hoofdsponsoren gevonden te weten autobedrijf Geert Stevering en Schwartz
dienstverlening. Daarnaast is er ook nieuwe stersponsor bijgekomen, naast Schuurman schoenen
is nu ook Slimme Telefoonreparaties.nl een stersponsor.
Ook naast onze vertrouwde subsponsoren Zaal de
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Zon, H.J. van de Pavert, Klein Poelhuis Konstruktie, Geurts bouwelementen, Physique, Recreatiecentrum Slootermeer, Bekker industriële gereedschappen en Aannemingsbedrijf Gerritsen is
dit seizoen ook Autobedrijf Ditters Schweckhorst
één van onze subsponsoren.
Ik wil alle sponsoren hartelijk danken voor de financiële steun het afgelopen jaar, 25 april hebben
we weer een gezellige sponsoravond in het verschiet en hopen op deze manier onze blijk van
waardering te uiten.
- Tijdens de ledenvergadering was Wim Pruijn niet
meer herkiesbaar als voorzitter. Later deze middag kom ik daar nog uitvoerig op terug.
- Het jeugdbestuur heeft afscheid genomen van
Marco van Remmen. André Lippets heeft daarin
tegen zitting genomen in het jeugdbestuur.
Onder leiding van Chiel Terhorst is er een jeugdplan gepresenteerd, dit zal de komende jaren verder uitgebreid worden.
- Vrijdag 27 februari as. kaderavond.
- Het jeugdbestuur en jeugdleden hebben een
flessenactie georganiseerd
- Ook voor de senioren zijn er leuke extra activiteiten georganiseerd te denken valt hierbij aan het
Dart toernooi en potstoten.
- De vieftig club kent inmiddels meer dan 100 sterren!
- Onze penningmeester Andre Jansen heeft ons
weer aangemeld voor de Rabobank Clubkas, Rabobank Graafschap Zuid gaat maar liefst €
50.000,00 verdelen over de aangemelde verenigingen. Hoe werkt dit: Dit bedrag mogen de leden
van de Rabobank verdelen over de verenigingen
die meedoen. Ieder lid van de Rabobank ontvangt
vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde vereniging mogen uitbrengen. Ik wil u allen verzoeken indien u lid bent van de Rabobank aan uw
club GWVV te denken, alvast bedankt voor uw
stem.
- Afgelopen donderdag hebben wij een vergadering gehad met het Stichtingsbestuur van het
dorpshuus en Gilde. Hierover kan ik melden dat
alle drie partyen bijzonder goed te spreken zijn
over de samenwerkingen en resultaten van het
Dorpshuus. Nu we enkele jaren samen in het
Dorpshuus gevestigd zijn kunnen we concluderen
dat de samenwerking alleen maar beter wordt.
Wel hebben we nog steeds een probleem met de
barbezetting. De afgelopen maanden hebben we
daardoor helaas het Dorpshuus enkele malen niet
open kunnen doen op momenten dat dit wel gewenst was. Binnenkort wil ik met alle leiders van
de seniorenelftallen om tafel, om te kijken of wij tot
een oplossing kunnen komen, hierover dus later
meer. Indien je in de tussentijd al belangstelling
hebt om ook als barmedewerker mee te draaien
hoor ik het graag, het is leuk werk wat erg gewaardeerd wordt en de club steun je ermee. Voor elk
gewerkt uur ontvangt de club namelijk een bijdrage.
JEUGDZAKEN
Dit jaar hebben we 5 jeugdelftallen te weten een
F1, E1, C1, B1 en een A1.
Helaas waren er voor de B junioren maar 11 personen. Toch hebben we doormiddel van een samenwerkingsovereenkomst met vv Gendringen
een volwaardig team op de been weten te brengen. Ze spelen nu 5 thuiswedstrijden in Varsselder
en 5 thuiswedstrijden in Gendringen.e
Onze A staat
op dit moment eop de 7 plek, de
B
op de 10e plek,
de C op de 9 , de E op de 3e en de
e
F op een 5 plek.
Mede door het eerder genoemde jeugdplan is de
verwachting dat de plekken
op de ranglijsten nog
zullen verbeteren de 2e seizoenshelft. Dit is echter
Boogbal nr. 4
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geen must. Voor de jeugd is het belangrijk dat ze
plezier in het spelletje hebben en tijdens de trainingen leren. Prestatie komt dan vanzelf.
SENIOREN
Afgelopen seizoen waren de resultaten van onze 5
seniorenteams
redelijk variërend.
Het 1e elftal, voor het eerst uitkomend in de 4e klasse, eindigde
knap bovenaan in het rechter rijtje.
Het 2ee finishte knap op een tweede
plek.
Het 3 kwam deze keer uit in de 6e klasse en kwam
terecht in de middenmoot. Opvallend was dat er
regelmatig van de bovenste gewonnen werd en
van de
lager geklasseerde verloren.
Het 4e eindigde
uitstekend in de subtop.
Alleen het 5e had een minder seizoen en eindigde
als laatste in hun competitie.
Onder leiding van onze nieuwe hoofdtrainer Eugène Boerakker is het nieuwe seizoen 2014-2015
voor al
onze seniorenelftallen uitstekend begonnen.
Het 1e elftal is dit jaar ingedeeld aan de
“Liemerskant”. Voorlopig bevalt dit goed
gezien de
resultaten. Met op dit moment een 2e plek op de
ranglijst. Mede gezien het grote aantal blessures is
dit knap met vooral de complimenten
voor de extra
e
inzet van
de
mannen
uit
het
2
en
de
A.
Het 2e staat heel knap bovenaan. Als dit team onnodig puntverlies weet te voorkomen kan het wel
eens een heel mooi seizoen worden. Hierbij is het
natuurlijk belangrijk date Peter niet te veel en te
vaak spelers
aan het 1 hoeft af te staan.
Ook het 3e en 4e hebben een uitstekende seizoenstart gekend,
we vinden hun nu terug op respectievelijk de 5e en 6e plek.
Dit seizoen is het 5e onder leiding van Marcel met
zijn assistent Rik ook goed begonnen. Natuurlijk
heeft de samenstelling van dit team even tijd nodig
om aan elkaar te wennen. Zij staan nu op een 8e
plaats
Deze resultaten komen niet vanzelf. Dat blijkt dit
seizoen wel uit de opkomst tijdens de training.
Het mag inmiddels bij iedereen bekend zijn dat de
bezetting bij alle teams vrij minimaal is. Zoals al
eerder aangegeven is het van belang dat iedereen
met zijn team en dus ook het clubbelang rekening
houdt. Afmelding voor de wedstrijd kan in principe
alleen bij blessures of dringende noodzaak.
Zoals gezegd is GWVV op dit moment een sportief
en financieel gezonde vereniging. Het is onze gezamenlijke taak om dit ook zo te houden. Dit zijn
we verantwoordelijk naar elkaar toe en naar het
dorp. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid
voor het bestuur, maar ook voor alle leden.
Tenslotte spreek ik dan ook de wens uit dat we met
zijn allen de goede en sportieve situatie waarin
G.W.V.V. verkeerd weten vast te houden en zelfs
kunnen uitbreiden.
Ik wens iedereen een sportief en vooral gezond
jaar toe.
Allemaal een mooi 2015.
Voordat er overgegaan werd naar de huldiging van
3 jubilarissen werd het woord gegeven aan de
voorzitter van de Vieftig club Arno Geurts.
Arno gaf in zijn woorden aan dat de Vieftig club is
ontstaan om GWVV financieel te ondersteunen en
dat er op de Vieftigoavend in oktober twee doelen
zijn gesteld. Het 1e doel is zoals jullie ongetwijfeld
hebben gezien de kassa annex tassenrek waar een
financiële bijdrage van € 3000,- is gedoneerd en
als 2e doel willen we aan voorzitter Jan Aalders
een cadeau overhandigen te weten een vlag met
het nieuwe GWVV logo ontworpen door Nico Impagina 8
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mink dit ontwerp is ontstaan uit de oude vlag die
hier altijd buiten gehangen heeft. We hebben hier
een aantal exemplaren van laten maken en willen
bij deze graag officieel overhandigen aan voorzitter
Jan. De vlag werd vervolgens door Chiel en Jos
vakkundig buiten opgehangen. Arno eindigde dan
ook met de woorden dat de vlag nog lang mag blijven wapperen op de Buitenham.
Jan sprak hierna zijn dank uit aan de Vieftig club
namens de vereniging voor dit hele mooie gebaar.

Vervolgens werden de 3 jubilarissen door de voorzitter Jan toegesproken;
Peter Roes 40 jaar G.W.V.V.
Jouw voetbalcarrière
bij GWVV begon toen
je in Varsselder bent
komen wonen, je hebt
de hele jeugd doorlopen. Vanaf jouw zeventiende ben je wisselend
speler van het
1e en 2e geweest. Na
enkele jaren last van
de achillespezen
ben
je op je 37e gestopt met voetballen. Naast zelf actief voetballer te zijn was je ook jarenlang jeugdtrainer/leider. Nadat je gestopt bent met voetballen
heb je zitting genomen in het jeugdbestuur wat je
tot 2010 heb gedaan. Naast jouw bestuursfunctie
regelde jij ook de barbezetting op de zaterdagmorgen cq middag. Ook bij bouw- en klusactiviteiten
heb je regelmatig geholpen. Wel heb ik me laten
vertellen dat je nooit als scheidsrechter wilde fungeren, de angst dat je dit niet aankon weer liet je
hiervan. Wel heb je de bouw verruild voor leraar, is
leraar zijn niet net zoiets als scheidsrechter??
Omdat jou beide dochters bij SDOUC gingen voetballen en jij uiteraard bij deze wedstrijden aanwezig wilde zijn werd jouw betrokkenheid bij GWVV
wat minder, ook kon jezelf hierdoor niet meer in de
kantine staan. Toen je in 2010 benaderd
ben om
trainer/coach te worden van het 2e ben je daar serieus over na gaan denken. Jij bent eerst een aantal wedstrijden wezen kijken en de mix van jong en
oud sprak jou wel aan. Na de voor- en nadelen te
hebben afgewogen, en toen je het ja-woord ontving van het thuisfront, heb je volmondig JA gezegd.
Het voetballen vind je leuk, maar ook is voor jou de
gezelligheid na een wedstrijd of training belangrijk.
Samen met leider Marco Jansen en grensrechter
Frank Heutinck ga je aan de slag.
Al snel na jouw aanstelling in september 2010 heb
je direct al een grote verantwoordelijkheid, trainer
Ruud Pastoors is namelijk geschorst
en je coacht
daardoor ook tijdelijk het 1e.
Overigens is jouw samenwerking met de trainers
van het eerste altijd goed geweest, Ruud pastoors
schrijft over jouw het volgende in de rubriek
“opvallend op de buitenham” Het 2e heeft een leuk
team een mix van jong en oud en een trainer/
coach Peter ,die een goed overwicht heeft en een
sterke persoonlijkheid is.
In de rubriek “onder schot” heb ik wel wat gevonden wat jou misschien minder siert. Hier staat naBoogbal nr. 4
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melijk dat je tijdens de groepsfoto Marco Jansen
de positie laat bepalen wie waar komt te staan.
Peter Roes geeft dit nl. volledig uit handen aan
Marco Jansen en waarom dan wel? Wel, omdat
dit enige keer is in het seizoen dat Marco de opstelling mag maken, verder moet hij dan ook niet
meer zeuren.
Wel dreigde we jou bijna kwijt te worden als trainer toen je een aanbieding van een steenrijke
Duitse boeren-zakenman voor een club in Dubai
kreeg. Je was vastbesloten om te gaan maar door
het forse verlies tegen Silvolde 3 liet de zakenman
weten af te zien van de aanbieding. We blijven
dus gelukkig nog even zitten met je Peter.
Ook was even het vermoeden dat je meedeed aan
het WK in 2006, in de rubriek “onder schot” stond
namelijk dat een broer van Jan Roes meedeed,
menigeen dacht direct aan jou, het bleek echter
om Boulahrouz te gaan.
Peter Je stamt nog uit de 'gouden' jeugd generatie
van GWVV met spelers als Raymond Wienholts,
Erwin Slutter, Rudi Tempels, Roy Hofmeijer en ga
zo maar door. Velen zijn reeds gestopt of hebben
moeten stoppen en een paar van die generatie
zijn als trainer aan de slag gegaan.
Hierbij een greep uit jouw behaalde resultaten:
82/83 kampioen bij A-junioren, trainer Gert Ketelaar en Leiders Wim Pruijn en Ferdy van de Pavert
85/86 kampioen met C-junioren, jij was hier leider
en trainer Adriaan van Weelden
91/92 kampioen met GWVV 2, trainer Ton van
Gelder
98/99 kampioen met
GWVV 1, Trainer Theo
Jolink
Peter een lijst waar je
trots op mag zijn.
We hopen je nog lang te
mogen behouden als e
trainer coach van ons 2 .
Bedankt voor je inzet
voor GWVV en je jarenlange trouw aan de
club.

Peter krijgt de 40-jarige
GWVV speld opgespeld.

Willem Messing 40 jaar G.W.V.V.
Willem, Ruim 40 jaar geleden toen bij GWVV het
bericht binnenkwam dat je
van Etten naar Varsselder
ging verhuizen zijn direct
enkele vertegenwoordigers van GWVV naar Etten afgereisd en stonden
bij jou op de stoep. Naar
lang onderhandelen werd
de transfersom afgemaakt
op een mud aardappels
en 2 toppen moes. Verder
werd er ook nog wat onderhandeld tijdens jullie bruiloft in zaal Mulder, er
is toen onder de tafel iets geregeld. Wat dat is geweest laat mijn bron niet weten.
Je bent begonnen in het 2e elftal, je eerste seizoen scoorde je directe al 9 keer. In het seizoen 7879 speelde je in het 3 , je scoorde hier maar liefst
19 keer en werden dit jaar
kampioen. Het seizoen
erop werd je met het 3e, 2e.
Het seizoen daarop,
80-81 werd je wederom topscore met het 3e, maar liefst 16 goals en jullie werden wederom kampioen. Als speler werd je gezien
als zeer rustig en bovenal sportief. Je was fysiek
sterk en scoorde makkelijk. Een wedstrijd weet je
denk ik nog goed ter herinneren,e de bewuste wedstrijd dat je speelde tegen het 5 van Gendringen.
Hier zaten allemaal oud spelers in van het 1e. Norpagina 9
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maal gesproken dus geen schijn van kans maar
door een hele goede tactiek en de juiste man op
de juiste plaats te zetten wonnen jullie deze wedstrijd met 2-0, een bijzondere prestatie.
Een week
later moesten jullie tegen het 4e van Netterden,
hun hadden met 22-0 verloren van Gendringen.
Hoe het nu kwam dat jullie deze wedstrijd met 4-0
verloren weet vandaag de dag nog niemand. Jammer is het wel dat hier geen verklaring voor is, je
had dan mooi de huidige spelers wat kunnen leren, helaas komt dat tegenwoordig ook nog
steeds voor, winnen van de bovenste en verliezen
van de onderste.
Helaas door rugproblemen moest je stoppen met
voetballen. In 1982 ben je bestuurslid geworden
en dit heb je gedaan tot 1993. Jouw belangrijkste
taak binnen het bestuur was het verzorgen van de
horeca, hier verzorgde je de inkoop en barbezetting. De eerste 2 jaren deed je dit in café Mulder,
GWVV heeft dit café 2 jaar lang mogen huren van
de familie Mulder. Toen het clubhuis af was heb je
daar tot 1993 de gehele horeca verzorgd. Vele
vrijwilligers heb jij daar opgeleid tot barvrijwilliger.
Annie regelde het interieur en ook heeft zij jarenlang de kleding gewassen van GWVV 1.
Als we nu terug kijken naar jouw 40 jaar GWVV
kunnen we rustig stellen dat jij als voetballer jouw
sporen hier dik verdiend heb.
Naast het voetballen heb je dus ook een geweldig
staat van dienst binnen het ontstaan van ons clubhuis, de basis van het hedendaagse Dorpshuus.
We weten allemaal dat het verzorgen van de horeca veel werk is, naast de inkoop is ook het regelen van de vrijwilligers altijd weer een hele klus.
Wij zijn jou dan ook bijzonder dankbaar wat je gedaan hebt voor GWVV.
Wel is er nog iets bijzonders gebeurd, tijdens het
jubileumnummer verscheen hierin een artikel wat
heel het dorp op de kop heeft gezet. Het artikel
begon opmerkelijk, JODOCUS kump uut de kast”.
Jarenlang, wie weet het zich niet te herinneren
verscheen in elke editie van de Boogbal een mooi
verhaal met mooie anekdotes van schrijver JODOCUS. Het hele dorp vroeg zich al jaren af, wie
is toch Den JODOCUS.
In het jubileum
nummer kwam
dan eindelijk het
verlossende antwoord onder aan
het laatste verhaal van deze
JODOCUS, er
stond onder
Groet’n van Willem Messing.
Willem bedankt
voor je inzet
voor GWVV en
je jarenlange
trouw aan de
club.

Willem krijgt de felicitaties
van de voorzitter.
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Rob van de Pavert 50 jaar G.W.V.V.
Rob vijftig jaar geleden
begon jou voetbalcarrière bij GWVV, bij de
jeugd heb je even een
uitstapje gemaakt naar
SDOUC omdat er op
dat moment niet voldoende jeugdleden van
jouw leeftijd lid waren
bij GWVV. Je keerde
snel terug naar GWVV
en heb er jaren met
zichtbaar veel plezier
gevoetbald. Je kunt terugkijken op 50 mooie
jaren als voetballer. Je
hebt jarenlang bij de selectie gevoetbald, jouw
kracht was hierbij jouw techniek, loopvermogen en
inzicht. Je hebt altijd aangegeven zelf graag te
voetballen, maar toch heb je als leider maar ook
zeker als trainer veel voor de club gedaan.
Ook heb je van 1975 tot 1989 in het jeugdbestuur
gezeten waar je veel activiteiten heb mede georganiseerd zoals jeugdkamp en winteractiviteiten.
In het seizoen 85-86 werd je als leider kampioen
met de C-junioren met als trainer Adriaan van
Weelden.
Ook heb je als voetballer enkele kampioenschappen meegemaakt, het seizoen 89-90 werd je met
GWVV 3 kampioen. En met GWVV 4 in 2005-2006
onder leiding van Ton van Gelder. Wellicht vergeet
ik hier nog enkele?
Jouw trainerscarrière begon in 1992, jij trainde toen
de lagere elftallen tot 1994. Daarna heb je regelmatig de trainingen waargenomen van Ton van
Gelder. Zo ook in het seizoen 2008-2009, je won
toen zelfs 4 wedstrijden achter elkaar waardoor je
als een koning over de Buitenham liep, maar na
een verloren wedstrijd tegen St. Joris stond je weer
met beide benen op de grond.
In het seizoen van 2008-2009 geef je aan liever te
voetballen dan trainingen te geven, echter is Tonny
Slutter daar minder blij mee, zijn quote luid als
volgt “als Rob zich weer helemaal op het spelen
gaat concentreren komt er weer een geduchte concurrent op de backpositie bij. Dat betekent weer
extra slijtage van mijn clubtrainingspak”
Op 19 juni 2009 onderging je een kijkoperatie vanwege een pijnlijke knie die je opliep op een knoert
hard veld in Stokkum. Jij kreeg te horen dat je het
voetbal voorlopig uit je hoofd moest zetten. Een
deceptie op dat moment.
Tijdens de trainingsavond 18 maart 2010, je nam
toen de trainingen over van Ton van Gelder, ben je
wel erg ver gegaan je laste toen een geheime training in zonder pers en publiek en zelfs in het donker, naar jou zeggen een uitermate geslaagde test,
waarbij het afronden (sommigen hielden het op inspelen) een meer dan hoge score opleverde. Ook
was het opvallend dat sommige spelers, plotseling
tweebenig waren. Wel moet je werken aan je uitspraak en duidelijk spreken, die keer dat je tegen
Ferdie riep: “Ferdie zakken, meende menig toeschouwer te horen “Vetzakken”
Ook was jij onderdeel van het jubileum comité ter
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van GWVV.
Ondank het feit dat de KNVB dit niet als officieel
lustrum ziet is dit toch groots gevierd. Jullie hebben
hier een aantal leuke activiteiten georganiseerd,
zoals een sportcafé met Hans Kraay Junior en een
voetbalclinic met spelers en trainers van de graafschap, natuurlijk was daar onze eigen Ted ook bij
aanwezig.
Inmiddels ben je ook barman geworden, wel heb je
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aangegeven een bril nodig te hebben bij het aanslaan van de kassa, toen Theo Heutinck dit van die
bril te horen kreeg riep hij volmondig, "Had die bril
toen straks met het afronden maar opgezet dan
had je d'r misschien nog wat gemaakt.".
Jouw verkooptechniek spreekt mij wel aan, je biedt
mensen enthousiast een kop koffie aan om vervolgens een euro te vragen. Op dit moment ben je
grensrechter bij GWVV 4 bij zoon Bram en Trainer
Alex Cornielje, we hopen jou zo nog jaren bij de
club actief bezig te zien.
Rob, bedankt voor jouw geweldige inzet de afgelopen 50 jaar.

Stem tussen 5 en 19 maart op GWVV
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10 jaar bestuurslid en secretaris geweest. Maar e
daaraan vooraf was je eerst verzorgster van het 1
elftal. Je was ook actief in de boogbalploeg en in
de barploeg.
3 Vaardigheden kenmerken jou bijdrage als secretaris: nauwkeurig, tijdig en volledig.
Wij willen je nogmaals danken voor je jarenlange
inzet binnen het bestuur en jou bijdragen 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.
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.
Definitief afscheid nemen wij uiteraard niet van
jou, jij bent nog altijd het vertrouwde geluid bij de
thuiswedstrijden van het eerste, je bent barmedewerkster. En indien nodig spring je ook nog eens
bij met de verzorging.
Wij zijn dan ook als bestuur van mening, dit is
unaniem besloten, om jou te moeten benoemen
tot Lid van Verdienste van G.W.V.V..
Deze titel komt je dan ook echt toe.

Afscheid voorzitter Wim Pruyn

Na de huldigingen van de jubilarissen werd er een
korte pauze ingelast om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen om wat te nuttigen.
Na deze pauze verzocht de voorzitter aan Saskia
v.d. Pavert om even naar voren te komen. De
zichtbaar verraste Saskia kreeg de volgende woorden te horen van de voorzitter;

Hierna kwam het verzoek van Jan aan Wim Pruyn
om naast hem te komen staan zodat hij officieel
afscheid kon nemen van Wim Pruyn als voorzitter
van G.W.V.V.. Maar voordat Jan dit deed was het
KNVB afgevaardigde Gerard van Balveren die een
woordje richting Wim wilde spreken;

Saskia v.d. Pavert - Hebinck
Lid van Verdienste van G.W.V.V.

FomijnWim
dat jullie een moment hebben genomen
in het zonnetje te zetten. Volgens hem

Tariijdens
de nieuwjaarsreceptie zondag 5 janu2014 hebben wij afscheid van je genomen
als bestuurslid. Vervolgens ben je tijdens de
kaderavond vrijdag 21 maart 2014 opnieuw in het
zonnetje gezet. Tijdens deze avond ben je onderscheiden met de zilveren K.N.V.B. speld door Gerard van Balveren. Speciaal voor deze gelegenheid kwam Gerard van Balveren naar de Buitenham als functionaris van de K.N.V.B. Je bent ruim
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een goed moment waarbij veel mensen aanwezig zijn.
Namens de KNVB district Oost hebben we het
verzoek gekregen van het bestuur om te kijken
voor Wim Pruyn een mogelijke onderscheiding in
het vat zat maar daar moet je toch wel even wat
voor gedaan hebben want dat is niet wat je zomaar even doet. Zijn analen geven aan dat hij lid
is geweest van SDOUC van augustus 1964 tot
augustus 1979 maar daar kom je er niet mee,
daarna vanaf 1979 is hij lid van GWVV dan ben je
al 26 jaar lid van GWVV. Binnen deze club heb je
je weten te onderscheiden 1982-1986 jeugdtrainer
daarna 1986-1988 trainer van de dames,. Toen
werd het even stil en heb ik nagevraagd waarom
deed Wim toen dan niks en werd het duidelijk dat
je nog actief was op het veld en als zodanig heeft
hij dat volgehouden totdat hij in 2001 Voorzitter
werd van jullie club G.W.V.V. en dat heeft hij gedaan tot afgelopen jaar toen die afscheid heeft
genomen. En ik weet persoonlijk heb heel veel
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met Wim te doen gehad toen we het woord kunstgras hebben laten vallen hebben we uren, dagen,
maanden aan tafel gezeten, jammer dat het er in
het begin nog niet rijp voor was dat is het enigste
wat ik ervan wil zeggen en later is het via allerlei
mogelijke omwegen dit toch gelukt. En daar ben ik
blij mee om te zien hoe nu is en hoe het toen was
dit was tien jaar gelden nauwelijks denkbaar. Dat
er maar één plek was waar alle mensen in het
dorp samen kwamen en de initiatiefnemers die dit
gedaan hebben al heel veel pluimen gehad tot
aan een oranjepluim aan toe., daar hoeven we
niet veel over te zeggen, maar het staat er wel
mooi. Een voorbeeld en voor de KNVB ook vaak
als voorbeeld gebruikt om te kijken als kleine
clubs de mogelijkheid hebben om te overleven
want daar gaat het wel naar toe. Als de krimp al
aangeeft dat we al 20% minder jeugd naar school
gaat want daar gaan we naar toe dan moet je hier
op tijd bij zijn. Dat hebben jullie op tijd gedaan in
ieder geval onder leiding van jou Wim maar ik
weet dat daar het hele bestuur achter heeft gestaan. Want dat kun je niet alleen maar er moet er
altijd wel één de kar trekken en dat is bij jou gebeurd daar zijn wij ontzettend blij mee en zeker
als KNVB want we willen natuurlijk alleen maar
hebben om behoudt van leden om het voetbalspelletje te laten lopen. En daarom ben ik vandaag hier, ik ben blij dat je je reverse aan hebt
want de vorige keer bij Saskia was dat een beetje
lastiger natuurlijk. Het is toen ook goed gegaan
dus ik ga er vanuit dat het nu ook goed gaat. Ik
ga je mededelen dat je namens de KNVB onderscheiden bent met de zilveren speld van de
KNVB. Graag een daverend applaus hiervoor.
Wen voordat ik je dit overhandig wil graag je echtgenote naar voren hebben om in ieder geval voor
al die tijd dat zij thuis was en jij alles heb gegeven
voor je club, het
staat in geen
enkele verhouding en dat
weet ik, maar
we hebben toch
gedacht om
een bosje bloemen te nemen
waarin de kleuren van de club
weer naar voren komen Geel
-Wit en die ga
ik eerst overhandigen en
dan zal ik jou
de speld uitreiken Wim. En
natuurlijk een
oorkonde die
hoort bij de zilveren speld.
Wim bedankt!
Hierna sprak Jan zijn dank uit voor de mooie
woorden van Gerard. En gaf aan dat hij ook nog
enkele woorden had voor Wim;
30 oktober 2001 ben jij in de Algemenen Ledenvergadering, met meerderheid, geen enkele tegenstem, gekozen tot voorzitter.
Je volgt dan Theo van Niersen op wie dan ruim 24
jaar voorzitter is geweest. Een moeilijke klus om
een voorzitter op te volgen wie zo lang het vertrouwde gezicht is geweest van de vereniging
maar jij durft de uitdaging aan. Vol goede moed
en met veel enthousiasme ga je aan de slag met
een achtkoppig bestuur. Wel opmerkelijk is dat
Boogbal nr. 4
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tijdens deze vergadering
ook Jan Roes stopt, Jan
heb je 12 jaar later weer
teruggehaald als secretaris. Jouw kandidatuur
begint bij “Gasterij Alleman” in de kroeg, alwaar je in gesprek komt
met Theo en de eerste
aanzet tot jouw voorzitterschap start dan. Je
was wel vereerd dat
Theo jouw benaderde
maar stond tegelijkertijd niet direct te juichen, je
vond dit meer iets voor op latere leeftijd. Na het
thuis te hebben besproken en nog enkele malen in
een kleiner bestuur verband te hebben overlegd
heb je in volle bewustzijn van jou handelen JA gezegd. Wim je geeft in het begin van jouw periode
aan dat je zeker niet de ambitie heb om Theo te
evenaren of te overtreffen. Je wilt getoetst worden
op de resultaten en niet op de tijd die je er zichtbaar insteekt. Ik vind dat een geweldig mooie uitspraak, vandaag is een mooie dag om dat is even
te toetsen.
In het jubileum boek van 2003 schrijf je in het voorwoordje iets moois, je begint met:
Bij het leveren van een bijdrage aan het jubileum
boek is het makkelijk om terug te kijken. Een 40jarig jubileum is daar natuurlijk een uitgelezen moment voor. Toch wil ik dit niet doen.
Ik wil dan ook het liefst in de toekomst kijken. Hoe
ziet GWVV er over 15 jaar uit.
Je schrijft dan vervolgens, Als we om ons heen kijken zien we een maatschappij die een beetje in de
war is. Respect is vaak dicht bij huis al ver te zoeken. Sommige mensen denken echt dat ze de enige zijn op de wereld. Dit heeft gevolgen voor verenigingen. De keuze die mensen hebben op welke
wijze ze hun vrije tijd invullen is enorm toegenomen. Daarbij komt dat het not-done is om in deze
flitsende cybertijdperk lid te zijn van een stoffige
voetbalclub. Dit is helemaal niet erg. Dit gaat allemaal van zelf weer over.
In het begin van jouw voorzitterschap zat GWVV
toch wel in een moeilijke tijd met een afnemend
ledenaantal en minder vrijwilligers. Tijdens mijn
voorbereiding voor deze speed ben ik nog een leuk
schrijven van jou tegengekomen, te weten:
Ik heb het volste vertrouwen dat GWVV ook de komende 50 jaar de uitdagingen en kansen op een
juiste manier zal oppakken. Daarvoor zijn er 3 aantoonbare redenen.
1. De wilskracht en de soms gezonde eigenwijze
mentaliteit. Bij een deel van de leden heerst het
gevoel van eigen kracht is macht. Niet zomaar
meegaan in de flow, maar blijven nadenken over
je eigen situatie en hoe je deze positief kunt beïnvloeden. Soms moet je daarvoor van de gebruikelijke paden durven treden en niet alles
voor van zelfsprekend nemen. Iedereen draagt
daar op zijn eigen wijze zijn steentje aan bij.
2. De saamhorigheid en sfeer binnen de vereniging. De afgelopen jaar is gebleken dat het overgrote gedeelte van de leden binnen de vereniging open staan voor dialoog. Je hoeft het niet
altijd met elkaar eens te zijn, maar een ja of een
nee vraagt wel om een uitleg. Ik wil iedereen
dan ook uitdagen om de dialoog te blijven zoeken. Niet altijd om gelijk te krijgen of om je ongenoegen te uiten, maar ook om van elkaar te leren. Gezien het aantal feestelijke activiteiten in
de afgelopen jaren weten we ook samen feest te
maken. Ook dat is belangrijk voor een vereniging.
3. De enorme schat een kennis en kwaliteiten binnen GWVV. De afgelopen jaren zijn we vanuit
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het bestuur steeds meer gaan werken met werkgroepen. Tot op heden is het bestuur niet een
keer teleurgesteld door de resultaten van deze
werkgroepen. In tegendeel het heeft ons heel
veel goeds gebracht.
Dit zijn de 3 pijlers waarop GWVV functioneert. Als
we deze mooie eigenschappen kunnen vasthouden
dan is dat de basis voor een mooie toekomst.
Wim, je zet op deze manier leden aan het denken,
je laat ze naast het voetballen actief meedoen. Je
daagt ze zelfs uit de dialoog aan te gaan. Kortom je
gaat een discussie niet uit de weg. Daarvoor
spreek ik mijn complimenten naar je uit, een hele
mooie eigenschap is dit van jou. Jouw manier van
aanpak heeft ertoe geleid dat GWVV vandaag de
dag nog steeds een bloeiende vereniging is met 5
seniorenelftallen en 5 jeugdelftallen. Ook de aantal
vrijwilligers zijn sterk gestegen mede doordat onder
jouw bewind er vele werkgroepen zijn ontstaan, wie
hun eigen verantwoordelijkheid kennen en uitvoeren. Zoals gezegd heeft deze manier van aanpak
ertoe geleid dat GWVV nog steeds een bloeiende
vereniging is, wie zelfs gegroeid is, tot tegenstelling
van buurtverenigingen. Overigens ga je wel heel
creatief om met werven van leden, zo laat je Wies
Kummeling tijdens het Jan Riekentoernooi, 19 mei
2002, wie als gast meedeed, een overeenkomst
tekenen op de achterkant van een bierviltje met de
belofte voor GWVV 4. Het seizoen erop komt Wies
keurig conform overeenkomst zich melden. Anno
2015 is Wies niet meer weg te denken bij GWVV al
was het alleen al vanwege de geweldige catering
op de donderdagavond.
Tijdens jouw voorzitterschap heeft GWVV voor
moeilijke beslissingen gestaan, je moet dan keuzes
maken. Achteraf is het altijd makkelijk om hierover
te oordelen maar als hoofdbestuur en zeker als
voorzitter moet je wel op dat moment je besluit nemen. Wij mogen bewondering naar jou uitspreken
hoe je met alle problematiek bent omgegaan, hoe
je GWVV als vereniging, je mag bijna spreken over
organisatie heb neergezet. Er zijn commissies opgericht en dit bleek een succesformule, zo laat je
de leden actief meedoen met organiseren. Veel
bewondering mogen we naar je uitspreken hoe je
bent omgegaan met de ontwikkeling van het dorpshuus. Een traject van maar liefst 8 jaar, maar het
resultaat mag er zijn. Dat dit niet vanzelf is gegaan
mag duidelijk zijn maar mede door jou inzet en manier van aanpak is het geworden wat het nu is. Jij
hebt de leden op een juiste wijze geïnformeerd,
enthousiast gemaakt voor dit mooie dorpshuus.
Getuigen hiervan is de stemming op 18 februari
2009 met 88% van de stemmen voor en een opkomst van ruim 70%. Dagelijks profiteren wij als
club van deze keuze, een hele moeilijke keuze
maar naar achteraf blijkt wel een zeer goede. Samenwerking, samen doen is de kracht waarmee wij
de krimp kunnen aanpakken, om zo het verenigingsleven in Varsselder-Veldhunten mogelijk maar
vooral bloeiend te houden.
Wat jou ook bijzonder maakte zijn enkel mooi uitspraken van jou:
“Wat niet kan is nog nooit gebeurd”
“Als honderd mensen iets doms doen blif het
iets doms”
“Als je bang bent voor morgen, moet je vandaag iets doen.”
“Iedereen drink uut zien glas, dut zien plas en
alles blif zoals het was”
Het wordt wikken en wegen
En wat jou ook mag bewegen
Je kunt ook te lang overwegen
hou je zelf niet tegen
en ga ervoor in 2009.
Ik wil er een aan toevoegen: “Ik kan nog uren
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over ow praoten, ik wil het hier voorlopig bij
loaten”.
Wim terugkomend op jou opmerking: ik wil getoetst worden op de resultaten en niet op de tijd
die ik er zichtbaar insteekt, kan ik je melden dat je
met vlag en wimpel geslaagd ben voor het examen.
Wim vandaag nemen wij officieel afscheid van jou
als voorzitter van GWVV, 13 jaar lang ben jij het
vertrouwde gezicht geweest. Veel dank zijn wij jou
verschuldigd, ik wil jou namens alle leden en bestuursleden hartelijk danken voor alles wat je voor
ons heb gedaan. Maar ook Astrid en je kinderen
wil ik zeker niet vergeten, ook jullie zijn we veel
dank verschuldigd. Jullie zijn wel diegene geweest
wie Wim de ruimte, de tijd hebben gegund en gegeven om dit alles te doen voor GWVV.
Astrid voor jou hebben we een mooie bos bloemen en Wim voor jou hebben we een waardebon
waarmee je samen met je gezin van kunt genieten, welverdiend.
Hoewel jij niet definitief gestopt bent als actief lid
van GWVV, je bent trainer van de B-jeugd, clubscheidsrechter maar ook ben je sinds kort barmedewerker. Vandaag nemen we dus afscheid van
jou als voorzitter, ruim 13 jaar en om die reden
heeft het bestuur unaniem besloten om jou te
moeten benoemen tot erelid van G.W.V.V..
Deze titel komt je dan ook echt toe.

Erevoorzitter Theo van Niersen spelt bij Wim het
G.W.V.V. ere-lid speldje op.

Wim krijgt uit handen van voorzitter Jan de oorkonde
uitgereikt die behoort bij het G.W.V.V.-erelid speldje.
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Toespraak afscheid voorzitterschap

Wim Pruyn

W
im had bij Jan aangegeven ook nog even

zendtijd te willen en hiervoor gaf Jan Wim alle
ruimte;
Als de bedoeling was om
mij verlegen te krijgen is
dat aardig gelukt. Ik heb
ook een slechte eigenschap en dat is dat ik altijd
het laatste woord wil hebben. Ik zal het kort houden
want er is al heel wat gezegd vandaag. Ik wil wel
even terugkijken op 13 jaar
GWVV;
Toen Hans Gerritsen mij in
2001 namens het toenmalige bestuur benaderde
met de vraag of ik eventueel Theo van Nierssen
zou willen opvolgen als voorzitter moest ik daar
toch even over nadenken en als ik toen geweten
had wat er de afgelopen 13 jaar allemaal op de
agenda heeft gestaan, dan had ik beleeft bedankt
voor de eer en was ik er niet aan begonnen.
Nu 13 jaar later kijk ik toch met voldoening op de
afgelopen jaren terug. En nu we in de persoon
van Jan Aalders een uitstekende voorzitter hebben gevonden die mij wil opvolgen kan ik ook met
een gerust hart afscheid nemen. Jan is de juiste
man op de juiste plek op het juiste moment. Jan
heeft bestuurlijke ervaring, weet hoe je een organisatie moet managen, woont in Varsselder, heb ik
altijd als nadeel heb gezien, kent de overige verenigingen goed en is bovenal een fantastisch
mens. En laten we eerlijk zijn de vuurdoop vandaag daar is hij overmatig goed in geslaagd.
Als ik terugkijk kunnen we zeggen dat we met zijn
allen bewogen jaren hebben gehad. Naast de organisatie van 2 grote jubileumfeesten bij het 40en 50 jarig bestaan, zijn er vooral grote veranderingen doorgevoerd. Niet alleen wat betreft de accommodatie, maar ook intern.
Bestuurlijk zijn we met een kleiner bestuur gaan
werken met daarnaast enkele werkgroepen. Dit
heeft de betrokkenheid en slagvaardigheid vergroot en biedt meer ruimte voor initiatieven. We
hadden al een fantastische accommodatie en die
is nu met de komst van het kunstgras alleen maar
mooier en functioneler geworden. En we zijn teruggekeerd naar onze oorspronkelijke clubkleuren
Geel Wit.
Maar de grootste verandering is wel het opgeven
van de kantine en het realiseren van het “t Dorpshuus” en de samenwerking met andere lokale verenigingen binnen het dorp.
Deze veranderingen hebben veel gevraagd van
de leden en het bestuur. Ik wil iedereen dan ook
ontzettend bedanken voor jullie vertrouwen, loyaliteit en inzet om dit allemaal te realiseren. Je kunt
als bestuur een visie hebben en concrete plannen
willen maken, maar zonder jullie vertrouwen en
inzet was het nooit iets geworden.
Bij mij overheerst dan ook de voldoening, niet alleen om wat we met zijn allen hebben bereikt,
maar ook vanwege de samenwerking met de
mensen binnen de vereniging. Daarbij heb ik ook
wel eens mensen moeten teleurstellen en heb ik
naar mensen toe ook wel eens fouten gemaakt.
Mijn excuses daarvoor en weet dat dit nooit persoonlijk bedoelt is geweest.
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Verenigingen hebben het moeilijk, vooral daar waar
ook sprake is van krimp. Daarvoor rolt de KNVB op
dit moment een initiatief uit onder de naam
“Scholder an scholder” om de samenwerking tussen de diverse verenigingen te vergroten. Een
goed initiatief, maar je kunt elkaar pas helpen als je
zelf als vereniging gezond bent. Het is goed als de
lamme de blinde helpt, maar het schiet niet echt
op. Scholder an Scholder begint dan ook eigenlijk
op kleine schaal intern binnen de eigen vereniging
en haar directe omgeving.
In mijn eerste nieuwjaarstoespraak in 2002 had ik
het, kijkend naar de verre toekomst, over een mogelijke omni-vereniging. Zover is het niet gekomen,
maar GWVV heeft wel stappen in die richting gedaan en een betere term voor Scholder an Scholder is voor GWVV in mijn ogen dan ook “geaven
en nemmen”. Daarbij doel ik met namen op het
succes en het voortbestaan van de huidige constructie binnen het “’t Dorpshuus” . Dit succes
hangt namelijk af van het managen van de wederzijdse belangen.
Dat betekent dat de belangen van het “’t Dorpshuus” heel belangrijk zijn, maar niet leidend. Soms
kunnen wederzijdse belangen met elkaar botsen,
terwijl zij voor de betreffende vereniging van levensbelang zijn. Het is dan ook noodzakelijk de
afzonderlijke belangen van de verenigingen te kennen en te respecteren. De basis hiervoor zijn besturen die zich kunnen en willen inleven in de afzonderlijke belangen en keuzes van de andere verenigingen. Dit betekent openheid, transparantie en
respect naar elkaar toe, waarbij niemand is verheven boven de rest. Anders gaat het niet werken.
We hebben namelijk maar één gezamenlijk belang
en dat is het succes van het ‘’’t Dorpshuus” en het
voortbestaan van de verenigingen binnen Varsselder-Veldhunten.
Wat maakt GWVV nu zo’n unieke vereniging.
Iedereen vindt zijn club waar hij lid van is uniek en
de beste. Als je een lid van een willekeurige vereniging zou vragen waarom zijn vereniging zo uniek
is, zal een ieder antwoorden; het is zo gezellig, de
sfeer is prima, er is saamhorigheid. Dat is ook niet
zo vreemd, want dat is nauw juist wat een ieder
hoopt te vinden als hij lid wordt en blijft van een
vereniging. Waren deze voorwaarden niet aanwezig dan zou hij waarschijnlijk ook geen lid meer
zijn.
Op de eerste plaats is GWVV ook een super gezellige club met een grote saamhorigheid. Maar wat
GWWV echt uniek maakt is het vermogen na te
denken over de toekomst en bereid om een visie te
ontwikkelen om eveneens te beschikken over mensen die bereid zijn om deze visie om te zetten in
plannen en daden om vervolgens met zijn allen de
schouders er onder te zetten om deze plannen ook
te realiseren.
Deze drive binnen de club om zelf het lot in handen
te nemen om zo negatieve ontwikkelingen en uitdagingen voor te zijn, is wat GWVV zo uniek maakt.
Hoezo krimp, wij geven geen krimp
Deze kwaliteit zal GWVV de komende jaren ook
nodig hebben. Verenigingen hebben het op dit moment niet makkelijk. Kosten stijgen, veel sponsoren
haken af en subsidies nemen af en verdwijnen mogelijk op termijn. De afhankelijke posities die verenigingen in nemen t.o.v. hun sponsoren en lokale
overheid maakt verenigingen kwetsbaar.
Het is dus zaak dat verenigingen in de toekomst
voor zichzelf een meer onafhankelijke positie creëren en voor een deel hun eigen inkomsten verwerven en hun eigen broek op kunnen houden. Als
je om je heen kijkt heeft GWVV al behoorlijke stappen gemaakt, maar er zijn meer initiatieven nodig.
“Als je bang bent voor morgen moet je vandaag
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iets doen, anders slaap je slecht en heb je nog
steeds een probleem”
Het is dan ook essentieel voor de toekomst dat het
bestuur een duidelijke visie heeft en zich daarop
focust om vervolgens deze visie te vertalen naar
concrete acties.

ten en maak gebruik van het enorme aanwezige
potentieel aan wijsheid, kennis, initiatieven en loyaliteit binnen de leden van GWVV. Zodat we elke
dag tegen elkaar kunnen zeggen: over 30 jaar
wordt er nog steeds gevoetbald in VarsselderVeldhunten.

Bij het afscheid van mijn voorganger Theo van
Nierssen hield Theo een toespraak waarin hij het
merendeel van de tijd in allerlei bewoordingen het
bestuur bedankte. Zijn woorden waren oprecht en
Theo voelde zich daarbij zichtbaar opgelaten.
Ik weet nu wat Theo op dat moment voelde. Ik voel
me nu net zo opgelaten en ook nederig.
Een voorzitter is niet de succesfactor, maar slechts
een onderdeel. Het is met name het bestuur dat
onvoorwaardelijk achter je moet staan, dat wil mee
denken, dat initiatieven durft te tonen en medeverantwoordelijkheid durft te nemen. Een bestuur dat
zich 100% inzet voor de club. Ik heb het voorrecht
gehad 13 jaar lang in diverse samenstellingen met
een dergelijk bestuur te mogen werken. Om te
voorkomen dat ik in herhalingen val en toch niet de
juiste woorden vind hou ik het kort. Ik willen het
bestuur oprecht vanuit mijn hart bedanken voor
jullie inzet in de afgelopen 13 jaar. Zonder jullie inzet was ik niet de voorzitter die ik kon zijn en hebben we nooit bereikt wat we nu hebben. Het is dan
ook vooral deze samenwerking die ik het meeste
zal gaan missen.

Bestuur en leden van GWVV nogmaals bedankt
voor jullie vertrouwen en inzet. Ik wens jullie veel
succes voor de toekomst en ik ga nu langs de zijlijn genieten van G.W.V.V..

Als blijk voor mijn
waardering voor
jullie inzet en vertrouwen wil ik jullie
dan ook graag iets
aan bieden. Jan, ik
wil graag iets overhandigen, dit is een
repro, dus je kunt
het indelen en maken zoals je hem
zelf wilt maar dit is
een symbolisch
gebaar, je kunt zelf
zien wat je ermee
doet. Je kunt er
ook zo wat over
heen plakken, ik wil
ook wel een bijdrage leveren bij het
opplakken.
Onder applaus
werd het GWVV schild (met nieuw logo) dat hoort
bij het spreekgestoelte getoond.
Jan bedankte Wim, en vooral de vervanging van
het oude logo naar het nieuwe is op het juiste moment gekozen.
Hierna nam Wim als laatste nog een keer het
woord;
Ik wil hierbij Astrid bedanken voor de ruimte die ik
heb gehad om dit te mogen doen. Maar als ik kijk
hoe de kinderen het nu doen hebben ze er niet
veel aan geleden.
Als je kijkt hoeveel leden ook
een inbreng hebben gehad,
dan is dat net zo belangrijk. Ik
heb symbolisch voor alle aanvoerders een aanvoerdersband met het GWVV-logo
daarop.
Tenslotte nog een keer.
Als je bang bent voor morgen moet je vandaag iets
doen. Maar geniet intussen van de successen,
maar houd altijd de focus op een toekomstvisie en
vertaal deze naar concrete acties. Bundel je krachBoogbal nr. 4

Na deze woorden werd Wim luidkeels toegezongen;
Willem bedankt, Willem bedankt, Willem Willem
Willem bedankt……..
Ook hierna kon Wim nog niet rustig gaaan zitten
want Bert Scheefhals voorzitter van Stichting Gemeenschapshuis (SGVV) wilde Wim ook graag
toespreken;
Goedemiddag iedereen,
Ik zal het kort houden. Nu ik hier toch sta wil ik
van de gelegenheid gebruik maken om twee dingen te zeggen. Mede namens het bestuur van het
Dorpshuus wil ik jullie een heel goed 2015 toewensen en dat we een goed jaar tegemoet gaan.
Daarnaast wat ik nog vergeten te vertellen was op
de vrijwilligersavond wil ik nog even aanstippen
dat we nog steeds op zoek zijn voor barvrijwilligers voor de zaterdag en de zondag. Iedereen
kan zich nog aanmelden bij Rik of Sandy. Ook al
kun je maar één keer per maand meldt je je daar
dan voor aan en als daar dan genoeg mensen
voor zijn kunnen we toch alles opvullen.
Wim, in je periode als voorzitter van GWVV de
hele periode meegemaakt waarin het Dorpshuus
het idee tot stand is gekomen tot uitwerking en
verder vorm heeft verkregen het Dorpshuus tot
staand is gekomen. Wij hebben gemmend als bestuur van SGVV jou even voor te willen bedanken
je hebt er een heel duidelijke en actieve rol in gespeeld. Je hebt heel GWVV meegenomen op weg
naar het Dorpshuus samen met het Gilde. Je hebt
duidelijk meegedacht en gewerkt en ook in de projectgroep van de gemeente actief geweest waarbij
we regelmatig vrijdagochtend om acht uur al in het
gemeentehuis zaten om daar met de gemeente te
overleggen hoe het verder moest en welke problemen er nog aangepakt moesten worden. Namens
het bestuur van SGVV heel hartelijk dank daarvoor want zonder jou inbreng ook al zei je daarnet
ik ben alleen maar voorziiter, maar een voorzitter
is wel iemand die voorzit en meestuurt met het
bestuur ik denk dat je daar een heel duidelijke bijdrage in hebt gehad zonder jou inbreng was het
lastiger geweest om het Dorpshuus tot stand te
brengen. Heel veel dank daarvoor. Ik heb nog een
aardigheidje voor je namens ons allen. Heel mooi
is dat je nadat je gestopt bent als voorzitter bent
begonnen als barvrijwilliger. Dus je geeft het goede voorbeeld. Een hele fijne middag nog en tot
ziens.
Jan gaf vervolgens aan dat we aan het eind van
het officiële gedeelte zijn gekomen van deze middag. Ook bedankte Jan een ander groep mensen
waarbij hij geen namen ging noemen, maar hij wil
wel de grondleggers en de hedendaagse uitvoerders van de Boogbal ontzettend bedanken want
zonder Boogbal had ik hier vanmiddag heel wat
minder kunnen vertellen. Ik heb daar een bron van
informatie uit kunnen halen. Geweldig. Ontzettend
mooi dat dat ooit is begonnen 42 jaar geleden. Ik
hoop dat we dit nog ontzettend lang vol kunnen
houden want wat is Varsselder-Veldhunten zonder
Boogbal Dank je wel daarvoor iedereen die op wat
voor een manier dan ook maar aan heeft bijgedragen.
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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;
Jan en Willemien Frazer
9-11-2014 wedstrijd tegen Groessen;
Miracle
30-11-2014 wedstrijd tegen HC’03;
Wim Pruyn
14-12-2014 wedstrijd tegen Ulftse Boys;
Autobedrijf Geert Stevering
22-2-2015 wedstrijd tegen RKPSC;
Dennis en Ester Lohschelder
7-3-2015 wedstrijd tegen Sprinkhanen;
Frans Ratering
29-3-2015 wedstrijd tegen Groessen
Bosman Transport
6-4-2015 wedstrijd tegen ‘t Peeske;
LN Agro/De onderneming
12-4-2015 wedstrijd tegen Loil;
De Vieftig club
26-4–2015 wedstrijd tegen Westervoort
Pedicurian

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
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copie binnen:
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komt uit op:
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28 mei
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Het Derde
Sbaldindsmaar
de laatste Boogbal is er weinig gevoeter is wel van alles en nog wat ge-

beurd. Daarom zal het grootste deel van dit
stukje over aan voetbal gerelateerde zaken
gaan. Misschien ook wel eens leuk.
Na het Kerstdiner, de oliebollen, zwarte strijkers,
sterretjes en de Chinese pot was 2015 echt begonnen. Voetballend hadden we 2014 op de derde
plaats afgesloten. Het streven is om die plaats minimaal vast te houden, of nog een plaatsje stijgen.
De eerste sportieve activiteit was het snerttoernooi.
In het begin viel de opkomst nog wat tegen, maar
uiteindelijk was het toch nog een redelijk bezet
toernooi. Het weer was goed, de sfeer was gezellig
en er werd fanatiek gestreden.
Na de warme
douche stond
een heerlijke
bak snert gereed (of voor
wie dat niet lustte tomatensoep). Vervolgens was het de
beurt aan onze
nieuwe voorzitter voor zijn eerste nieuwjaarstoespraak. Petje af, Jan. Het was een geweldige
toespraak. Na de huldigingen was het tijd om nog
een gezellig poosje na te kletsen onder het genot
van een heerlijk biertje.
Na alle festiviteiten is het goed om weer gewoon te
gaan trainen. We begonnen al een week eerder
dan gepland. Je zou denken dat er veel animo was
om weer te beginnen, maar de opkomst, zeker van
het derde, viel tegen. Jammer, want op ons schitterende kunstgrasveld is het heerlijk om een balletje
te trappen. Vaak was het een strijd tussen de oudjes van het derde en de jonkies van het vijfde. Tactisch doordacht tegen jeugdige snelheid. Het was
altijd weer een leuke training.
Was het op
de training
niet zo
druk, daarna aan tafel was het
druk ge-
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survival. Daar krijg je na het sporten geen koud
biertje maar een shaker met pap. Moet je blij mee
zijn.
Het gesprek aan tafel gaat nog vaak terug naar
het “vreemde” aflassen van S.D.O.U.C.. Het weer
was goed, het veld was goed en er waren genoeg
spelers om een wedstrijd te spelen (oké, eentje
was er niet). Om dan het speelplezier van een
heel elftal te om zeep te helpen: je moet het lef
maar hebben.
Laten ze dan maar
een voorbeeld nemen aan onze Ino.
Hij doet er alles aan
om onder alle omstandigheden te kunnen voetballen. Hij
heeft zelfs een forse
investering gedaan
om met slecht weer
te kunnen spelen
zonder dat zijn inmiddels wat teruglopende haardos er onder
te leiden heeft. Grote klasse Ino, het staat je trouwens ook nog goed. (Sommigen staat ook alles!)
Je zou haast vergeten dat een voetbalteam zijn en
dat er wedstrijden moeten worden gespeeld. We
waren blij dat we op zondag 8 februari weer een
wedstrijd konden spelen. N.V.C.-3 kwam op bezoek. In het verleden nog wel eens een Angstgegner voor ons. Maar nu viel het reuze mee en
werd er met 6 – 2 gewonnen. Daarna was het
weer twee weken zonder wedstrijd om vervolgens
aan te kunnen treden tegen Gendringen -6. Ook
dit team heeft een wrange bijsmaak dankzij de
onsportieve uitspraak van Ruud H. dat wij een
stelletje ordinaire schoppers zijn. Laten we de bal
maar laten spreken en ze sportief laten zien wie
de sterkste is.
De winter is voorbij, het voorjaar komt er weer
aan. Tijd voor de bloemetjes en de bijtjes en een
mooie serie wedstrijden met hopelijk veel punten
(en een grote schaal met vlammetjes). Maar daar
de volgende Boogbal meer over.
Groet, Tonny

GWVV 2 gaat
belangrijke periode
tegemoet

N
a de winterstop is de competitie ook voor
GWVV 2 weer hervat. Na de laatste wedstrijd
noeg.
Menig glaasje werd geledigd en Wies zorgde weer
als vanouds voor een heerlijk hapje. Als het er ooit
nog een keer van komt dat de schaal met kaas en
worst wordt ingewisseld voor
een schaal met vlammetjes zal
daar uitgebreid verslag van
worden gedaan in de boogbal.
Wij boffen maar met een heerlijk biertje na een wedstrijd of
training. Hoe anders is het met
Andres. Afgelopen jaar gestopt
met voetbal, maar nog wel altijd
mee glurend naar de filmpjes
op onze WhatsApp groep. Hij
meende dat je beter af bent met
Boogbal nr. 4

voor de winterstop werd de eerste seizoenshelft als Herbstmeister afgesloten. In de wintermaanden hebben we veel door kunnen trainen en
oefenwedstrijden gehad, waardoor het ritme en
conditie op peil is gebleven. Inmiddels zijn de eerste twee wedstrijden van de tweede seizoenshelft
ook al weer gespeeld met wisselende resultaten.
De laatste wedstrijd voor de winterstop was tegen
een belangrijke concurrent voor het kampioenschap. Uit naar Terborg 2. Al snel kwamen we die
wedstrijd op voorsprong na een goede goal van Ajunior Dion Mulder. Na een wervelend begin waar
de score niet uitgebouwd kon worden kreeg Terborg wat meer grip op ons positiespel. Het resulteerde in een wedstrijd die beide elftallen vooral
niet wilden verliezen. In de tweede helft sloeg Terborg 2 toe op de counter en trok de stand weer
gelijk, wat het tot het eindsignaal bleef. Een terechte puntendeling. Dit gelijkspel betekende het behapagina 17
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len van de Herbstmeister en dat hebben we met
het team uitgebreid gevierd die middag (en
avond…)
In de winterstop hebben we veel kunnen trainen
en drie oefenwedstrijden gehad, waar we aantoonden prima mee te komen met tegenstanders uit
hogere klasses. Het traditionele winteruitje
(stappen in Doetinchem) stond ook weer op de
planning deze winterstop en zodoende is de teambuilding ook weer top.
Vol zelfvertrouwen begonnen we op 22 februari
aan het restant van de competitie tegen Winterswijk 5. Met prima positiespel lieten we de bal rondgaan en speelden we Winterswijk kapot. De thee
smaakte prima met een 2-0 ruststand door goals
van aanvallers Rick en Tom. De verdere wedstrijd
werd zakelijk uitgespeeld, waar er door een mooie
teamgoal waar Pascal het eindstation van was,
uitgelopen werd na een 3-0 voorsprong. In de laatste minuten scoorde Winterswijk 5 nog eenmaal
door een inschattingsfoutje van Casper.

Stem tussen 5 en 19 maart op GWVV
Tijdens de Rabo Clubkas campagne!

Afgelopen weekend stond de wedstrijd tegen
Dinxperlo 3 op het programma: de koploper tegen
een van de teams die zich zorgen moet maken
voor degradatie, zo laat de ranglijst zien… Eindstand: Dinxperlo 4, GWVV 1. Een pijnlijk verlies.
Zelf ben ik niet bij de wedstrijd aanwezig geweest,
maar zoals ik het aflees van de ranglijst en hoor
van de jongens: een complete offday! Duur puntverlies, waardoor de concurrentie dus wel dichtbij
komt.
De komende periode van dit seizoen wordt belangrijker dan ooit. Geen punten meer verspelen
en de rug na afgelopen zondag rechten is het devies. De hevig gevulde lappenmand loopt langzaam leeg en de A-junioren laten zich steeds
meer gelden. In de volgende Boogbal leest u hoe
het tweede elftal van GWVV op koers ligt.
Roel

EEN LEVEN
LANG
SPORTEN?
Rabo Clubkas Campagne.

Help je club om samen doelen te bereiken.

G.W.V.V. doet mee aan de Rabo Clubkas Campagne van Rabobank Graafschap-Zuid. Leden van
Rabobank Graafschap-Zuid kunnen van donderdag 5 maart t/m donderdag 19 maart vijf stemmen
uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Dit jaar stelt de bank
een bedrag van € 50.000 beschikbaar. Na afloop
van de stemperiode wordt dit bedrag gedeeld door
het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Hoe meer
stemmen een vereniging heeft gekregen, hoe hoger de bijdrage. U steunt ons toch ook?
Hoe kunt u stemmen? Het is voor G.W.V.V. belangrijk om zoveel mogelijk stemmen te vergaren.
Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor o.a
spelmateriaal. Het zou fantastisch zijn als u, uw
familie en vrienden helpen bij het realiseren van dit
doel, door op ons te stemmen tijdens de Rabo
Clubkas Campagne.
Dit kan alleen als u lid bent van Rabobank Graafschap-Zuid of dit vóór 15 februari wordt. Maar let
op: niet iedereen met een Rabo-rekening is automatisch lid van de bank. Via Rabo Internetbankieren kan onder het tabblad 'Mijn gegevens' worden
opgezocht of men al lid is. Het lidmaatschap is kosteloos. Leden van de Rabobank ontvangen via de
post een stemkaart met mail hun stemcode en de
link naar de stemsite.
Meer informatie? Kijk voor meer informatie
over het lidmaatschap en de Rabo Clubkas Campagne op https://www.rabobank.nl/particulieren/
lokalebanken/graafschap-zuid/
rabo_clubkas_campagne/
Help je club! Beslis mee van 5 t/m 19 maart en
help onze club bij het realiseren van ons bestedingsdoel. Alvast bedankt voor uw steun!
Met vriendelijke groet,

Ewillen
en leven lang sporten, dat
wij toch allemaal. Om dit

mogelijk te maken is er door de KNVB in samenwerking met de werkgroep “scholder an
scholder” enkele onderwerpen bedacht. Een
van deze onderwerpen is 45+ voetbal.
Veel voetballers stoppen met voetbal omdat ze
niet meer iedere zaterdag en/of zondag actief willen zijn. Daarnaast is het spelen tegen (te) jonge
tegenstanders ook een belangrijke reden om de
schoenen aan de wilgen hangen.
Om dit te voorkomen biedt de KNVB verenigingen
de mogelijkheid om deel te nemen aan het 7x7
45+ voetbal. Hierbij staat niet het presteren centraal, maar wel het op een recreatieve manier een
potje voetballen met en tegen leeftijdsgenoten.
Nu is het idee binnen GWVV ontstaan om bij
(oud) leden te polsen of dit ook mogelijk is. Vaak
hoor je geluiden van oud spelers ik mis het spelletje toch wel. Wij willen nu middels deze oproep
onderzoeken of er behoefte en belangstelling is
voor 45+ voetbal.
Onze bedoeling is om eerst enkele malen op een
vrijdagavond een potje te voetballen 7 tegen 7.
Als dit een succes blijkt te zijn bestaat er ook een
mogelijkheid om samen met een of meerdere
buurtverenigingen samen te werken. Te denken
valt dan om op een avond een wedstrijd te spelen
tegen deze buurvereniging, dit laatste is geen
must. Het moet vooral recreatief en gezellig zijn.
Graag horen wij of hier behoefte aan is, ook zijn
alle ideeën hierin welkom. Voor vragen en/of aanmeldingen kan er contact opgenomen worden met
Bennie Mulder of Jan Aalders.
Bennie Mulder Tel. 0315-631625 of 06-51262531
Jan Aalders Tel. 0315-632727 of 06-21127597
mail: j.c.aalders@kpnmail.nl

Sponsorcommissie G.W.V.V.
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Iopgevallen
n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen
op de Buitenham het is al even gele-

den maar toch even genoemd de potstootkampioen 2014 van GWVV Casper Bussink, het 1e
sportieve evenement van het jaar 2015; het snerttoernooi, de nieuwjaarsbijeenkomst, de pronkzitting en het carnaval en de G.W.V.V. kaderavond, allen werden genomineerd er kan er echter
maar één uitverkoren worden en dat is deze
keer .......................... Wim Pruyn, waarvan wij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst officieel afscheid
hebben genomen als voorzitter van G.W.V.V., op
de nieuwjaarsbijeenkomst werd hij benoemd als
ere-lid van G.W.V.V. en kreeg Wim uit handen van
bondsafgevaardigde van Balveren de zilveren
bondsspeld opgespeld. In deze rubriek zullen we
Wim vragen hoe hij zijn GWVV voorzitterstijd heeft
ervaren.
Hallo Wim,
We willen je feliciteren met je benoeming als erelid van GWVV en met het verkrijgen van de zilveren KNVB bondsspeld. Dit komt je na vele jaren
G.W.V.V. werk zeker toe.
Vaak stellen wij als eerste de vraag om je even
voor te stellen, zou je ondanks dat veel lezers al
wel weten wie je bent dit toch even te doen.
Omdat ik dit keer ben gevraagd voor de rubriek
“Opvallend op de Buitenham” is mij gevraagd mij
eerst aan jullie voor te stellen. Ondanks dat ik dit
wat overbodig vind zal ik toch gehoor geven aan
het verzoek.
Mijn naam is Wim Pruijn en ben 55 jaar. Na 16
jaar SDOUC in 1980 lid geworden van GWVV en
daar heb ik nooit spijt van gehad. Met veel plezier
heb ik jaren actief gevoetbald en heb daarnaast
wat vrijwilligers werk gedaan binnen de club, zoals
jeugdleider, trainer van de dames, scheidrechter
en 13 jaar voorzitter.

Stem tussen 5 en 19 maart op GWVV
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name het 40 en 50 jarig bestaan was groots, de
kampioenschappen
en vooral de promotie naar de
4de klas was geweldig voor GWVV. Maar vooral de
ontwikkeling van het “Dorpshuus” en de aanleg van
het kunstgras zie ik als de mooiste hoogtepunten.
Als je iets nog een keer over zou mogen doen, wat
zou dat dan voor je zijn? En dat kan natuurlijk iets
zijn dat wat je leuk vond of iets wat volgens jou zelf
niet helemaal lekker liep en dat je voor de 2e keer
anders zou hebben gedaan.
Op de eerste plaats ben ik niet de persoon die achterom kijkt. Besluiten moesten worden genomen en
samen met het bestuur hebben we altijd besluiten
genomen na eerst zorgvuldig een afweging te hebben gemaakt van de consequenties van de beslissing. Dat is niet altijd de garantie dat iedereen achter het besluit staat. Soms veroorzaakt een besluit
wat weerstand. Het is zaak om dan in dialoog met
elkaar te blijven.
Ik zou eventueel wat over kunnen doen als ik wist
dat de besluitvorming niet zorgvuldig is gedaan. Ik
zou zo geen situatie kunnen bedenken en dan nog
is overdoen nu geen optie.
Dertien jaar geleden hebben we voor de Boogbal
ook een vraaggesprek met je gehouden, je gaf
toen aan dat functie voorzitter meer iets voor je
was op latere leeftijd, ondanks dat je dat vond heb
je toen wel Ja gezegd. Ben je nog steeds van mening dat een voorzittersrol meer iets voor je is op
'latere' leeftijd?
Leeftijd is in principe geen functie-eis om voorzitter
te worden. Deze uitspraak heb ik toen gedaan omdat ik vond dat een voorzitter zich volledig moet
geven voor een dergelijke functie. Dat betekent in

Na 13 jaar is er een einde gekomen aan je voorzitterstijd bij G.W.V.V. kun je in het kort aangeven
wat voor jou de hoogte- en dieptepunten waren in
die periode?
Hoewel je de dieptepunten snel vergeet en in de
regel wegvallen tegen de hoogtepunten zijn er
toch welke enkele momenten die ik als een dieptepunt heb ervaren.
Het eerste dieptepunt was al direct het eerst jaar
als voorzitter. GWVV stond er niet goed voor. Het
aantal leden was tot een dieptepunt gedaald en
we moesten een nieuwe trainer zoeken. De toekomst zag er niet rooskleurig uit en we moesten in
korte tijd de juiste beslissingen nemen om het tij te
keren en dat is gelukt.
Er waren nog wel enkele andere dieptepunten,
maar deze werden veroorzaakt doordat ik wat teleurgesteld was door het gedrag van enkele mensen of besluiten die mensen hebben genomen.
Het heeft geen zin om hier gedetailleerd op in te
gaan. Mede omdat dit zich ook allemaal weer
heeft opgelost.
Hoogtepunten waren er gelukkig veel meer. Met
Boogbal nr. 4

De bestuurssamenstelling tijdens
40 jaar G.W.V.V. in 2003
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mijn gedachte dat je in een fase van je leven moet
zitten waarin je zonder lastige randvoorwaarden je
kunt focussen op deze functie. Eigenlijk is deze
redenatie niet geheel juist. Natuurlijk is het belangrijk dat je je volledig kunt geven voor deze functie,
maar dat is ook een kwestie van prioriteiten stellen,
keuzes maken, plannen/organiseren en delegeren.
Leeftijd speelt dus geen rol. Als je maar over de
juiste competenties beschikt en op de eerste
plaatst gemotiveerd en emotioneel betrokken bent
bij de club. Je moet echter wel beschikken over
een mate van levenswijsheid (maatschappelijk zindelijk zijn) en weten hoe de hazen lopen en deze
kwaliteiten stijgen met de jaren.

tocht. Zolang je maar gefocust blijft op de belangen en deze horizon kom je er wel en zal je niet
verdwalen. Als ik kijk naar de ontwikkelingen die
we met zijn allen hebben doorgemaakt en de wijze
waarop deze processen zijn verlopen, denk ik dat
ik daarin op mijn manier invulling aan heb kunnen
geven.
We hebben het met zijn allen gedaan en daarvoor
moeten mensen enthousiast gemaakt worden en
moeten mensen bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit doe je niet door zaken dwingend op te leggen, maar door overleg, dialoog,
informeren en ruimte bieden voor discussie, waarbij iedereen aan boord blijft. Dit is achteraf gezien
best aardig gelukt.

In dat vraaggesprek gaf je ook aan dat we een
moeilijke tijd tegemoet zouden gaan en dat sponsors minder bereid zouden zijn te sponseren bij
een steeds kleiner wordende club. Zou je met wat
we nu weten in het kort iets kunnen zeggen waarom dit proces niet is gelopen zoals je destijds kenschetste?

We kunnen je dus in het vervolg wel de Dorpshuusvoorzitter van GWVV noemen, waarbij toch
wel grote veranderingen bij GWVV optraden in de
tijd dat je voorzitter was. Of zou je dat (liever) zelf
niet zo zien?

Zoals ik in de vorige vragen al heb aangeven zaten
we het eerste jaar in een situatie waarin we zo
maar hadden kunnen afglijden. In dat geval was
mijn voorspelling waarschijnlijk wel voor een deel
uitgekomen. Dat dit niet is gebeurd heeft te maken
met de beslissingen die we hebben genomen en
de kansen die voorbij kwamen hebben opgepakt.
Zoals ik altijd zeg ”Als je bang bent voor morgen
moet je vandaag wat doen”. Zo hebben we het probleem ook benaderd en aangepakt.
Om te beginnen hebben we toen André Lippets
gevraagd om trainer te worden. Dit had een spinoff naar spelers in de regio die naar GWVV kwamen en zorgde ervoor dat sommige leden die wilden vertrekken bij GWVV bleven. De gevreesde
leegloop bleef uit en we bleven stabiel. Later kwamen er vanuit de lokale politiek kansen voorbij die
GWVV erg zou veranderen, maar die wel de basis
zouden zijn voor een nieuwe gezonde toekomst.
Door deze kansen op te aanpakken hebben we
onze toekomst in eigen hand genomen en
“voorlopig” veilig gesteld.
In dat gesprek vroegen we je ook om een omschrijving te geven van je 'rol' als voorzitter, hierbij gaf je
toen de volgende omschrijving;
"Als smeerolie en bindmiddel dat zich inzet om de
vereniging bestuurlijk stabiel te houden en als
teamplayer om gezamenlijk met bestuur en leden
de komende periode sterk te blijven en de problemen zo goed mogelijk het hoofd te bieden"
Vind je voor jezelf dat die rol ook zo is uitgepakt
zoals je hem toen omschreven hebt?
Na 13 jaar kan ik zeggen dat ik de voorzitter heb
kunnen zijn die ik wilde zijn in een rol die bij mij
past. Of dit een juiste rol was en een succes is geweest laat ik graag aan anderen over.
Op de eerste plaats vindt ik dat je als voorzitter
samen met je bestuur altijd een (toekomst) visie
moet hebben. Dit is je horizon en de weg er naar
toe is een gemeenschappelijk avontuur en zoek-

Boogbal nr. 4

Ik vind het wel een eer om de boeken in te gaan
als de voorzitter die een bijdrage heeft kunnen leveren aan de totstandkoming van het “Dorpshuus”.
Maar mijn bijdrage is maar een onderdeel van het
vele werk dat gedaan moest worden. Zeker in de
uitvoer zijn er mensen die meer gedaan hebben
dan ik. Mijn grootste bijdrage zat meer in het voortraject en beperkte zich tot het visie bepalen en
uitdragen, initiëren, enthousiasmeren, masseren,
communiceren, informeren en bewaken van de
belangen van GWVV. Dit alles mag je van een
voorzitter verwachten en is gewoon zijn taak.
Je hebt twee vragen aan Jan gesteld, maar wat
zou jij zelf Jan als advies mee willen geven?
Kijk altijd meerdere jaren vooruit, geniet van de
successen en blijf je zelf omdat dat juist de kracht
is die iemand heeft.
Nu heb je natuurlijk zeeën van tijd. Heb je hier inmiddels al een invulling aan kunnen geven?
Jawel hoor, daar hoeft zich niemand zorgen om te
maken. Op de eerste plaats is er nog steeds tijd
ingeruimd voor GWVV, zoals voor de barploeg en
als scheidsrechter. Daarnaast ben ik druk met mijn
zakelijke activiteiten en is er eindelijk ruimte om in
het weekend ook eens wat anders te doen.
Ik heb de afgelopen maanden al wel geleerd dat
gewoon een keer niets doen ook een prima tijdsinvulling is.
Soms zie je bij verenigingen dat een ex-voorzitter
in zijn nadagen nog wel eens, bij gebrek aan, een
ad-interim functie als voorzitter vervult. Als jij
straks op je zeventigste nog een keer gevraagd
zou worden voor een soortgelijke functie hoe zou
jij hier dan tegenover staan?
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Als het een directe noodsituatie betreft en er moet
op korte termijn een interim voorzitter nodig zijn,
dan zou ik daar in het belang van de club niet direct nee opzeggen en het mogelijk wel overwegen.
Laat duidelijk zijn dat dit niet iets is waar ik op zit
te wachten. Mijn tijd als voorzitter op mijn manier
is geweest en mijn ambities zijn dusdanig dat ik
vast van plan ben in ieder geval al een tijdje voor
mijn zeventigste niks meer wil doen op dat gebied.
Het is ook maar de vraag of ik dan in Nederland
ben.
Even terugkomend op je laatste antwoord waarin
je aangeeft of het de vraag is of je in Nederland
bent. Heb je dan plannen in die richting om naar
het buitenland te gaan?
Geen plannen om definitief naar het buitenland te
vertrekken, maar wel plannen om veel in het buitenland te zijn.
Waar kunnen ze je midden in de nacht voor wakker maken?
Als er brand is of als GWVV kampioen wordt.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat
zou dat dan voor je zijn?
Een promotie voor GWVV naar de 3de klas zou
mooi zijn, maar het liefst zou ik zien dat er over 30
jaar nog steeds gevoetbald wordt in VarsselderVeldhunten.
In het algemeen zou ik wensen dat het voetbal
wat minder beheerst en regeert zou worden door
het geld. Dit alles maakt spelers tot in de tenen
vaak opgefokt in het veld en buiten het veld
wordt alles zo verschrikkelijk opgeblazen.
Voetballen is een van de leukste en belangrijkste bijzaken in het leven, maar voor de rest
gaat het nergens over.

ken. Daarnaast vind ik GWVV een mooie club waar
we trots op mogen zijn. Nadat ik mij verdiept had
hoe alles binnen de club geregeld is en hoe de
overige bestuursleden denken over de toekomst
van GWVV ben ik gaan nadenken over mijn voorzitterschap. Mijzelf heb ik de vraag gesteld of ik
een bijdrage kan leveren aan het beleid binnen de
club. Voor mijzelf zag ik daar uitdagingen liggen bij
zowel de jeugd maar ook bij de senioren. Dit zal de
komende tijd zeker tot uiting komen.
2. Jan, wat is in jou ogen de grootste uitdaging
voor GWVV de komende jaren.
Antwoord Jan;
Eén van mijn doelstellingen is dat iedereen zich
thuis blijft voelt bij de club zowel de jeugd als ook
de senioren. Daarnaast zien we dat velen clubs om
ons heen te maken hebben met krimp, hier moet je
op anticiperen. Wat betreft dat laatste zijn we druk
bezig, daar zie ik kansen. Eén van de eerste acties
daarin is dat we gaan onderzoeken of er behoefte
is aan 45+ voetbal. Hiervoor gaan we binnenkort
oud leden benaderen of er behoefte is om vrijdagsavond een potje te voetballen 7 tegen 7. Ik hoop zo
met deze vernieuwde inzichten de club levendig te
houden en op tijd in te springen op veranderingen.
Wim, hartstikke bedankt voor 13 jaar GWVV voorzitterschap en zoals we hebben begrepen blijf je
nog actief bij GWVV als scheidsrechter/trainer en
barkeeper in 't Dorpshuus dus we gaan je zeker
tegenkomen.
Wim bedankt voor je medewerking aan deze rubriek.
De redactie

Enkele stellingen;
Gendringen of Varsselder. Varsselder
Voorzitter of scheidsrechter. Voorzitter
Vissen of Wandelen.
Vissen (Beide zijn
ook goed te combineren).
Voor of Achter de bar. Voor
Bioscoop of uit eten gaan. Uit eten gaan
We stellen je in de gelegenheid om op één van
bovenstaande stellingen terug te komen.
Als ik op één van de stellingen terug zou komen kom ik daar later toch weer op terug. Dus
blijf ik bij mijn antwoorden ondanks de soms
wat lastige afwegingen
Als laatste willen we je vragen of jezelf nog wat
toe wilt voegen of misschien vraag je je af
waarom hebben ze me dit of dat niet gevraagd
dan geven je daar nu de gelegenheid voor.
Ik heb niet echt een specifieke vraag gemist en
vond het prima vragen. Mocht het zo zijn dat
één van de lezers een specifieke vraag mist, is
er altijd de gelegenheid om die dan persoonlijk
aan me stellen.
Wel zou ik Jan nog een tweetal vragen willen
stellen.
1. Jan, wat is je persoonlijke motivatie geweest
om voorzitter te worden?
Antwoord Jan;
Allereerst vond ik het een eer dat dit aan mij
gevraagd werd en of ik hier over na wilde denBoogbal nr. 4
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand
maart/april

2-mrt
3-mrt
9-mrt
10-mrt
12-mrt
13-mrt
13-mrt
14-mrt
18-mrt
20-mrt
20-mrt
20-mrt
21-mrt
21-mrt
25-mrt
25-mrt
25-mrt

Rick Heinen
Joey Lenting
Danny Karsten
Seyhan Yasar
Ties Flipse
Jos Straub
Siep Hoogma
Bram van de Pavert
Jurgen Tombergen
Casper Bussink
Marijn Fukkink
Hidde Bottcher
Dion Mulder
Marco Jansen
Olaf Dickman
Beent Klijnsma
Jan-Ole Kantus
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25-mrt
26-mrt
26-mrt
29-mrt
30-mrt
1-apr
5-apr
7-apr
10-apr
13-apr
14-apr
14-apr
15-apr
15-apr
16-apr

Swen te Kaat
Jarno Lippets
Douwe Flipse
Manfred Kuster
Marco van Remmen
Chiel le Comte
Leo Jansen
Lars Liebrand
Raymond Wienholts
Jacco te Kaat
Werner Wellink
Marc Arnold
Rick Witteveen
Theo van Wessel
Joël Robben
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Tussenstand Superelf

GWVV Superelf
2014/2015

t/m 1 maart

1

Ferdie v/d Pavert

TKS

134

2

Rien Klompenhouwer

P en O

132

3

Jurgen Schut

B.L.D.M.

130

4

Danny van Wessel

BaloDanny

126

5

Theo van Wessel

FC Barcelona

126

6

Bennie Bruins

Bruunske FC

126

7

Chiel Terhorst

Mes que un club

125

8

Dirk Jansen

FC Maggy

122

9

Carlo Cornielje

Wally team

120

10

Eugene Lucassen

Waterboys

118

11

Martijn Klompenhouwer

FC Klomp

118

12

Stan v/d Pavert

Hala Madrid

115

13

Jordy Bussink

GWVV 4

114

14

Cas Aalders

Dreamteam

111

15

Marijke van Wessel

Trotse Oma

109

16

Lars Hendrixen

D'r op stoeven

109

17

Theo Heutinck

The Champ

108

18

Peter Roes

FC Langs de Lijn

105

19

Simone Bussink

De Bussies

105

20

Twan Berntsen

FC Plakzak

104

De afgelopen periode zijn de punten voornamelijk
verdiend door ‘verdedigende punten’. GWVV3 hield
tweemaal de nul en teams met Joost Schut op doel of
verdedigers van het derde in de gelederen scoorden
hiermee de nodige punten. In de aanval was het Marc
Arnold die met zijn doelpunten veel punten scoorde.
Ook Rick Witteveen, Arthur Bonenkamp en Niek te
Voert zorgden deze editie voor hoge punten bij
coaches die hen in het team hebben staan.

21

Swen te Kaat

FC Naamloos

103

22

Nico Immink

De Geel-Witten

102

23

Lucia Heutinck

Het geknipte team

101

24

Andre Jansen

Eurobewaker

101

25

Marco van Remmen

Brandholt

99

26

Paul Schut

Tuinploeg

99

De maandprijs gaat ditmaal naar het hoogst genoteerde jeugdlid, en in dit geval is dat Martijn Klompenhouwer met zijn FC Klomp. Martijn gefeliciteerd! De
prijs komt je kant op.

27

Bryan Wijkamp

FC Tikkie Takkie

99

28

Marie José Cornielje

FC Kwiebes

97

29

Marcel v/d Pavert

Superboys

96

30

Rik Fisser

FC Leemland

96

31

Jan Roes

S.F.G.V.U.

96

32

Sjoerd Immink

95

33

Ruud v/d Pavert

Het Dorpsclubsken
Tuut, Tuut, Tuut, Team van
Ruud

34

Casper Bussink

Team Cappie

94

35

Roy Cornielje

FIFA Ultimate team

93

36
37

Ted v/d Pavert
Sandra Immink

FC de Boetoeham
G.W.V.V. 6

93
92

38

Kees v/d Pavert

The Kellers

90

39

Alex Cornielje

FC Knudde

89

40

Beent Klijnsma

Bankzitters City

87

41

Clara Bussink
Bennie Mulder / Sven te
Kaat

Claar is Kees

83

FC KDM

81

D
e competitie is na de winterstop weer hervat
voor de seniorenelftallen van GWVV en zo ook

voor de elftallen van de Superelf competitie. Sinds
de vorige Boogbal is er nog 1 wedstrijd gespeeld
voor de winterstop en zodoende is die meegenomen in deze editie. In het nieuwe jaar zijn er
twee competitierondes geweest die voor de
punten gezorgd hebben.
Met dus in totaal slechts drie rondes, zijn de verschillen redelijk klein gebleven. Toch zijn er wel weer enkele veranderingen op de ranglijst, voornamelijk in de
subtop waar het de afgelopen tijd vaak stuivertje wisselen is tussen de verschillende coaches. Ferdie van
de Pavert staat met zijn TKS nog steeds op de eerste
plaats, maar voelt de hete adem van andere teams in
zijn nek.

Met het einde van de winter hopen we op een periode
van veel wedstrijden en weinig afgelastingen. Dit
heeft voor de Superelf natuurlijk mooie gevolgen. De
volgende tussenstand lees je in de volgende Boogbal!
Roel

‘FC Klomp’ van Martijn Klompenhouwer
Joost Schut
Chiel le Comte - Mart Aalders - Bram v/d Pavert
Ivo Joosten - Jeroen Aalders - Jos Ketelaar Theo Heutinck
Roy Cornielje - Marc Arnold - Cas de Neling

42
43

Maud te Kaat

FC Leemland

71

44
45

Jan-Ole Kantus
Ivo Joosten

FC Op de Wreef
FC Ulft

59
53

46

Jan Terhorst

GWVV 6

33

Maandprijs is voor het “FC Klomp”
Boogbal nr. 4
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O
p de Nieuwjaarsbijeenkomst heeft De Vief-

tig club het bestuur de
nieuwe GWVV vlag aangeboden. (Zie artikel
Nieuwjaarsbijeenkomst)
Tijdens de Vieftigoavend
in oktober had het bestuur dit bestedingsdoel
bij het promoteam van de Vieftig Club ingediend. Met meerderheid van stemmen werd
dit dan ook het bestedingsdoel voor het seizoen 2014-2015. Momenteel is de bouwploeg druk bezig om het bestedingsdoel
van het seizoen 2013-2014 een bijdrage (€
3000,-) voor Kassa/tassenrek te verwezenlijken. Als deze straks klaar is zullen we hier
op een gepast moment aandacht aan besteden.
De Deelnemerslijst blijft groeien en staat op
dit moment op 105 Vieftig sterren.
Ben je nog geen deelnemer en je wilt de
club steunen meld je dan aan bij één van
de leden van het promoteam.
Hrt promoteam;
Arno Geurts, Freek van Arragon, Chiel le
Comte, Jos Mulder en Nico Immink.

Het GWVV bestuur poseert trots voor de nieuwe G.W.V.V. vlag.
V.l.n.r. Freek van Arragon (TC), Jan Aalders (voorzitter),
Jan Roes (secretaris), André Jansen (penningmeester) en Erik
Ketelaar (accommodatie)
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Dat kump in de Boogbal

W
ij feliciteren;
- Saskia v.d. Pavert en Wim Pruyn met resp de titel
Lid van Verdienste en Erelid van G.W.V.V..
- Onze subsponsor Freek Ditters met zijn regeerperiode over Zinkputdorp
- Henk Wanders met zijn benoeming als Zinkputter
van het jaar.

 Stichting de Dierenweide heeft onder het score-

bord een bank geplaatst dit voor de mensen die
de stand niet om aan te zien vinden.

 Joost Schut reserve aanvoerder bij GWVV 3 had

de primeur om de geschonken aanvoerdersband
als eerste om z’n arm te kunnen doen. De band
zat wel zo strak dat Joost bedankte voor de eer.
Gelukkig had Marc Arnold wel iets dunnere armen en werd Marc als aanvoerder verkozen.
Een week later bleek dat Joost de aanvoerdersband van de F-pupillen probeerde om te doen.
Joost volgende keer maar op herhaling maar
dan met een iets grotere band!

Casper Bussink wint potstoten!!
Donderdagavond 18 december vond in
het Dorpshuus
de afsluiting van
het jaar 2014 het
jaarlijks terugkerende GWVV
potstoten
plaats. Zo'n 30
personen hadden zich hiervoor opgegeven.
Na een korte toespraak van voorzitter Jan Aalders
begonnen de deelnemers aan hun strijd om de
GWVV potstootbokaal. Het duurde even voordat
de eerste deelnemer op 'De Bok' (De eerst genomineerde afvaller) kwam te zitten, maar nadat
Freek van Arragon als eerste afvaller zijn biezen
kon pakken, volgden er in vlotte ijl meerdere deelnemers die na twee kruisjes niet meer naar het
biljart hoefden terug te keren. Vooral het aanstormende GWVV jeugdtalent bleef lang in de race.
Toch waren het uiteindelijk de ervaren krachten
Jacco te Kaat en Chiel le Comte die samen met A
-junioor en reserve 1e elftal keeper Casper Bussink die in de finale moesten gaan uitmaken wie
zich tot kampioen mocht laten bekronen. Casper
Bussink hield als laatste zijn zenuwen het beste
onder bedwang en miste geen enkele bal, waardoor hij zich op het eind van de avond GWVV Potstootkampioen van 2014 mocht noemen. De drie
finalisten kregen uit handen van de uitstekend leidende arbitrage Jan Aalders en Carlo Cornielje de
prijzen uitgereikt en kreeg Casper de zo felbegeerde bokaal overhandigd.

COMPETITIE JEUGD/SENIOREN

7-2-2015
7-2-2015

GWVV E1
GWVV C1G

DZSV E4
Concordia-W C4

6
10

2
1

7-2-2015
8-2-2015

GWVV A1
GWVV 3

VIOD A2
NVC 3

1
6

4
2

21-2-2015

SDOUC C3

GWVV C1G

1

5

21-2-2015

GWVV F1

VVL F1

0

11

21-2-2015
22-2-2015

Grol A2
GWVV 2

GWVV A1
FC Winterswijk 5

4
3

5
1

22-2-2015
22-2-2015
22-2-2015

Varsseveld 9
GWVV 4
GWVV 1
SJO Den Dam/NVC
F1G

GWVV 5
Kilder 4
RKPSC 1

5
0
1

3
0
3

GWVV F1

7

0

28-2-2015
28-2-2015

GWVV E1

SVGG E1G

4

3

28-2-2015

GWVV C1G

5

0

28-2-2015
1-3-2015

GWVV A1
OBW 9

Angerlo Vooruit C3G
ST MEC/Bredevoort
A1
GWVV 4

2
1

1
3

1-3-2015

GWVV 3

Gendringen 6

4

0

1-3-2015

Dinxperlo 3

GWVV 2

4

1

1-3-2015

Kilder 1

GWVV 1

2

0

 Dat het Casper Bussink voor de wind gaat zal

iedereen kunnen beamen. Vaste keepere van de
A-junioren,
regelmatig keeper van het 2 elftal
en 2e keeper van het 1e elftal. Dat klinkt toch
niet verkeerd. De normaal zo nuchtere
Casper
had tijdens de wedstrijd van het 2e toch een momentje waar alle roem naar zijn hoofd steeg.
Heel stoer even een bal op de borst aannemen
in plaats van in de handen pakken bij een 3-0
voorsprong. Toch jammer dan dat de bal via je
schouder de eigen goal ingaat. Soms kun je als
keeper beter met beide benen op de grond blijven staan Cappie…

 Niet GWVV 1 maar GWVV 2 ging met de herfstbeker lopen. GWVV 2 stond op 14 december op
kop in hun competitie. De Herbst-meister Wisselbeker staat nu bij Jeroen Aalders op de
schouw. Welk team zal volgend seizoen deze
beker in zijn bezit krijgen?
Wees er dus zuinig op Jeroen!!

Casper Proficiat!
Boogbal nr. 4
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Beste leden,

H
ierbij een update vanuit het jeugdbestuur.
Op dit moment zijn weer volop met de competitie bezig.

Gelukkig zijn we zelf in het bezit van een prachtig kunstgrasveld zodat
we (tot nu toe) alle trainingen/wedstrijden gewoon hebben kunnen afwerken.

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

Ook zijn we langzaam aan het kijken kwa invullingen voor volgend seizoen.
Dit zal ook weer een heel gepuzzel gaan worden kwa bezetting voor
alle elftallen.
Mochten er mensen zijn wie denken dat ze volgend jaar wat voor de
jeugd willen betekenen(vooral op de Zaterdag) schroom je niet en meld
je bij iemand van het jeugd of hoofdbestuur.
We hopen dit seizoen nog een aantal mooie dingen te kunnen realiseren voor de jeugd en vooral sportief met alle elftallen vele punten te
pakken en bovenin mee te kunnen draaien.
De c1 geeft al het goede voorbeeld door tot nu toe de volle buit te pakken met veel doelpunten en goed verzorgd voetbal.
We wensen iedereen veel succes in de 2e competitieronde!!!

Potgrondactie G.W.V.V. 2015
OPBRENGST VOOR ONZE JEUGD

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
Sven te Kaat
Sven Maatman
Mike Frazer

Ook dit jaar krijgt U weer de mogelijkheid aangeboden door

WELKOOP GENDRINGEN,
tegen een aantrekkelijk tarief potaarde in te kopen.

tel. 632727
tel. 06-623616620
tel. 06-53569324
tel. 631810

3 Potgrond 40 ltr
10,- euro
Hierbij maken wij het U weer heel eenvoudig.
De zware 40-liter zakken worden bij U thuis afgeleverd.
De jeugd zal op zaterdag 7 maart het bestelstrookje bij U thuis ophalen.
Mocht U niet thuis zijn , dan kunt U ook telefonisch bestellen

Arno Geurts 06 20702589
Op zaterdag 14 maart zal de bestelling tussen/omstreeks
10.00 uur – 14.00 uur bij U thuis worden bezorgd..

Bestelformulier Potgrondactie WELKOOP / GWVV 2015
Naam en adres:

Aantal zakken:...........X3
Heeft betaald

ja / nee

Boogbal nr. 4
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Autobedrijf Ditters-Schweckhorst
sponsort trainingspakken G.W.V.V. E1

O
p de koude zaterdagmorgen van 7 februari
heeft Autobedrijf Ditters-Schweckhorst trainings-

pakken uitgereikt aan de E-pupillen van
G.W.V.V.. Sinds het begin van dit seizoen is autobedrijf Ditters-Schweckhorst subsponsor van
G.W.V.V. zij gaven toen aan, graag wat te willen
doen voor de jeugd in de vorm van kleding. Het
heeft even geduurd maar het resultaat mag er nu
zijn. De jongens en meisje waren er maar wat blij
mee. Zeker op deze koude dag kwamen ze al meteen goed van pas. Uit handen van sponsorcommissielid Chiel le Comte kreeg Freek als blijk van dank
namens GWVV een bloemetje uitgereikt. De wedstrijd die na de uitreiking van de trainngspakken
werd gespeeld werd met 6-2 gewonnen. De reserves vonden de trainingspakken zo lekker zitten dat
ze niet stonden te springen om het veld in te gaan.
Maar éénmaal uit het pak op het veld werd er weer
met volle strijd gestreden.
Wij bedanken Autobedrijf Ditters-Schweckhorst voor
deze manier van sponsoring bij de GWVV jeugd.
De Sponsorcommissie
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Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER

April;

kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Maart;
7 Hazes Tribute
14 Open dag PIUS X
16 Jaarvergadering St.Gregorius
21 NL Doet
22 Hen en Weerum
23 OLV Gildevergadering 21:15 uur
25 Vrijwilligers Groene belevingsruimte
28-29 Een rits te ver door Kom es Kieken

4 oud papier ophalen.
12 Rariteitentocht DNVH

Vrijwilligers gezocht voor de
Groene Belevingsruimte

A
chter de molen nadert de Groene Belevingsruimte zijn voltooiing.
Een onderdeel hiervan is een dorpsmoestuin met
kas. Voor het aanleggen en onderhouden van
(delen van) deze dorpsmoestuin, zijn we op zoek
naar vrijwilligers. Zij krijgen kostenloos de beschikking over een nader te bepalen stuk van de dorpsmoestuin en kas. De vrijwilligers zullen ook ingezet
worden om wekelijks een aantal schoolkinderen
het buitenleven te laten beleven. Affiniteit met
groen én kinderen is dus een pré
Een aantal vrijwilligers heeft zich reeds aangemeld. Zij en een ieder die geinteresseerd is en
hierin iets wil betekenen, worden van harte uitgenodigd om op woensdag 25 maart om 20.00u naar
't Dorpshuus te komen.
Aanmelden kan via: : j.c.aalders@kpnmail.nl

JAARVERGADERING
Fanfare St. Gregorius

Maandag 16 maart 2015
Aanvang: 20.30 uur in de Ontmoetingsruimte
van ‘t Dorpshuus
Aan de ereleden, leden van verdiensten, leden en
donateurs van de Fanfare ‘St. Gregorius’ te Varsselder - Veldhunten.
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse ledenvergadering van fanfare St. Gregorius op maandag 16 maart om 20.30 uur in ’t Dorpshuus.
Agenda :
Opening door de voorzitter Maarten Wijkamp
Ingekomen stukken en mededelingen
Woordje dirigent
Verslag van de jaarvergadering 2014
Jaarverslag activiteiten 2014 door Sandy Schepers
Financieel verslag over 2014 door de penningmeester Rik Fisser
Verslag van de kascommissie:Francis Lucassen&Jan Ditters
Benoeming nieuwe kascommissie:Petra Ditters,
Aftredend lid kascommissie:Jan Ditters
Vaststellen contributie 2015 voor 2016
Verslag Jeugd 2014 door Karin
Taakverdeling leden 2015
Huishoudelijk reglement
Rondvraag Jeugdleden
Hierna volgt een korte pauze.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en niet herkiesbaar:Sandy Schepers
(secretaris)
Aftredend en herkiesbaar: Karin van Arragon (lid)
(Nieuwe kandidaten kunnen zich voor aanvang
vergadering aanmelden bij bestuur.)
Evenementenplanning 2015
Verslag ‘Club van 100’ door het bestuur van de
‘Club van 100’
Rondvraag
Sluiting jaarvergadering 2015 door de voorzitter
Maarten Wijkamp
Het voortbestaan van een muziekvereniging binnen deze gemeenschap is een must!
Laat daarom uw waardering blijken door ook aanwezig te zijn op deze jaarvergadering.
Het bestuur en de leden zullen uw komst zeer
waarderen!
Tot ziens op 16-03-2014 om 20.30 uur!
Het bestuur
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Creatieve middag
in het Dorpshuus
met de gasten uit
Varsselder-Veldhunten.

H
eeft u één van de onderstaande jubilea te vieren en ont-

W
oensdagmiddag 11 februari hadden de
vrijwilligsters van De Zonnebloem

vangt u graag een serenade,
dan kunt u of familieleden dit
melden bij het O.L.V. Gilde of
bij Fanfare St. Gregorius.

een gezellige ontspanningsmiddag georganiseerd.

Graag ontvangen we het verzoek
uiterlijk 3 weken voor aanvang,
zodat we tijdig kunnen inventariseren of er voldoende mensen beschikbaar zijn
om een waardige serenade te kunnen aanbieden.
De jubilea waarbij een serenade gebracht wordt,
zijn:
25, 40, 60 en 70 jarig huwelijksfeest en wanneer
u de leeftijd van 90 of 100 jaar bereikt.
Voor het aanmelden van een serenade kunt u
contact opnemen met:
Secretariaat O.L.V. Gilde
Marcel Engelen m-engelen@outlook.com
06-20183834
Contactpersoon Fanfare St. Gregorius
Patrick Schut p.schut.7076av@canaldigitaal.nl
tel. 0315-641099

Boogbal nr. 4

Natuurlijk werd er eerst
even bij gekletst onder genot van een kop koffie met
een heerlijke slagroomsoes
van bakkerij Ebbers geleverd door Tine’s brood en
zo.
Daarna konden we aan de slag. Met schaar, papier, lijm en de mooiste afbeeldingen werden
prachtige kaarten gemaakt. De één nog mooier
dan de ander.
Ondertussen was er natuurlijk tijd voor een drankje
met heerlijke hapjes door de vrijwilligsters gemaakt.
Iedereen ging niet alleen met een tas vol eigengemaakte kaarten naar huis maar kreeg ook nog een
knutselpakket mee om thuis te maken.
Jullie kunnen dus als familie, vrienden, buren van
deze creatieve mensen een eigengemaakte kaart
verwachten binnenkort!
Namens de vrijwilligsters,
Dianne Bujak.
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Ondersteun ook onze
dorpsverenigingen!!

Rariteitentocht Nacht van
Hunten: zondag 12 april.
Doe mee en schrijf je in !!!

O
m al weer een beetje in
de stemming te komen voor

Hazes Tribute
O
p zaterdag 7 maart vindt in ’t Dorpshuus in
Varsselder een enerverende Hazes Tribute

plaats.
Tijdens deze avond zingt Hazes-performer
Kangming Ling in samenwerking met de 12-koppige
Varsselderse showband Free Your Mind de bekendste nummers van André Hazes.
Na het succes van deze show in Aalten,
komt deze Hazes Tribute nu naar Varsselder toe. Nummers als ‘Bloed, zweet en
tranen’, ‘De vlieger’, ‘Zij gelooft in mij’ en
vele andere meezingers zullen ten gehore
gebracht worden tijdens deze gezellige
avond. Kangming Lang, qua uiterlijk en
stem nauwelijks van de echte Hazes te
onderscheiden, zal het publiek opzwepen
en gedurende de avond meenemen in het
levenslied.
De organisatie van de avond is in handen
van Fanfare St. Gregorius. De banden
tussen Free Your Mind en de Fanfare zijn
erg nauw. Free Your Mind is al sinds de
eerste editie van de bekende Music Together concerten hofleverancier van muzikanten geweest en zal dat dit jaar ook
weer zijn. Daarnaast spelen er tijdens de
Hazes Tribute maar liefst drie leden van
het fanfareorkest bij Free Your Mind. Andere leden van de Fanfare nemen onder
andere de garderobe en de barbediening
voor hun rekening. De opbrengst van de
avond komt ten goede aan de jeugdopleiding van de fanfare en is tevens bestemd
voor de realisatie van het Music Together
4 concert op 6 en 7 november 2015
wordt gehouden.
Kom voor een meeslepende avond vol
meezingers op 7 maart naar ’t Dorpshuus!
Aanvang is 20.30 uur
De kaarten in de voorverkoop kosten
€7,50 en aan de zaal €10,Kaarten zijn in ’t Dorphuus te verkrijgen.
Boogbal nr. 4
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De Nacht van Hunten 2015
(19 en 20 september) organiseren we op zondagmiddag
12 april de Rariteitentocht.
Wat gaan we doen? De DNvHrariteitentocht is een Solextoertocht door ons stukje van
de Achterhoek.
Je doet mee als individuele deelnemer (en dus
niet als team). Het is wel mogelijk om je samen
met je familie en/of vrienden in te schrijven.
Natuurlijk regelen we op jouw verzoek een Solex.
Wil je meedoen met een ander bijzonder gemotoriseerd brom/snor voertuig (kenteken en rijbewijs
verplicht)? Dan kan dat natuurlijk ook.
Wij rekenen op jouw idiote outfit om in deel te
nemen.
No Nuts No Glory = The Story. Hoe gekker hoe
beter. Het is immers een Rariteitentocht.
Geef je meteen op via info@dnvh.nl
De kosten voor deelname bedragen 50 EURO
(incl. voertuig) of 20 EURO als je met je eigen Solex mee doet.
Als tegenprestatie ervaar je een geweldige tocht
en genoeg drinken, eten, BBQ …
Inschrijving sluit 1 april en ook hier geldt Vol =
Vol!!!
We starten 12 april 2015 om 13.30 uur. Einde om
circa 19.00 uur!?!
@ Gendringseweg 1 te Veldhunten
Wij hebben er zin in! Doe je mee?
De Nacht van Hunten.
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VDVV
nieuws
Activiteitenplatform

Scomité
inds jaar en dag worden er door het Oranjeen het Actiecomité activiteiten in Vars-

selder-Veldhunten georganiseerd, waar jong en
oud ieder jaar weer veel plezier aan beleeft. Koningsdag, de intocht van Sinterklaas en paaseieren schilderen, zijn daar enkele voorbeelden van.
Sinds vorig jaar heeft de VDVV vanuit de resultaten van de dorpsmonitor activiteiten voor kinderen
en jongeren opgezet, onder de naam (piep-) JongInn V-V. Omdat we er in Varsselder-Veldhunten
van overtuigd zijn dat samenwerken, werkt, hebben we onze krachten gebundeld en gaan we vanaf 2015 alle activiteiten in Varsselder-Veldhunten
voor jong en oud, uitvoeren vanuit een samenwerkingsband: Activiteitenplatform VarsselderVeldhunten.
Dit betekent dat we, met behoud van eigen identiteit, de activiteiten onder één paraplu samenbrengen en uitvoeren. We maken daarbij gebruik van
elkaars kracht, kennis en kunde. Eén gezamenlijke
jaarplanning en begroting zijn een uitvloeisel hiervan. Vanuit deze manier van samenwerken willen
we ook nieuwe activiteiten ontwikkelen, bijvoorbeeld voor de oudere dorpsinwoners. Deze activiteiten kunnen alleen maar plaatsvinden dankzij de
ondersteuning van verschillende sponsoren.
Dit jaar zullen we in maart vanuit het activiteitenplatform langskomen en komen we dus langs voor
álle activiteiten in Varsselder-Veldhunten. We hopen dat de sponsoren binnen hun begroting weer
wat ruimte hebben om deze activiteiten te ondersteunen. Met hun financiële steun en uw deelname houden we Jong en Oud in VarsselderVeldhunten in beweging!
Herinrichting Hoofdstraat
De projectgroep heeft ondertussen zoveel vorderingen gemaakt dat er een plan /ontwerp ligt waar
de projectgroep erg enthousiast over is. Een ontwerp dat recht doet aan de wensen van het dorp,
maar volgens de projectgroep ook past binnen de
gestelde kaders vanuit de gemeente. De eerstvolgende stappen zullen zijn het plan voorleggen aan
vertegenwoordigers vanuit de gemeente en aan
de aanwonenden van de Hoofdstraat. De projectgroep hoopt nog voor juni het definitieve ontwerpplan aan het dorp te presenteren.
Open dag basisschool Pius X
Een idee wat uit de denktank voor onze basisschool Pius X voort gekomen is het houden van
een open dag. Deze wordt nu gepland en zal
plaats vinden op zaterdag 14 maart 2015 van
10:00 - 12:30 uur.De school wil graag aan iedereen laten zien wat ze te bieden heeft en daarom is dus jong en oud van harte welkom! Er is ook
veel te doen voor kinderen door de medewerking
vanuit het rijke verenigingsleven van ons dorp.
Ook is het mogelijk om op deze dag de nieuwe
schoolbibliotheek te bekijken en de nieuwe groene
belevingsruimte (dorpstuin en dierenweide. Ook is
het zeer positief om te zien dat de leerlingenaantallen zich stabiliseren na de daling van de laatste
jaren. De verwachting voor de komende jaren,
n.a.v. de statistieken van onze gemeente, laat
zelfs een kleine groei zien.

tiefnemers willen komen tot behoud van kerkgebouw en begraafplaats voor ons dorp.
Als vervolg op deze brief hebben er ondertussen
gesprekken plaatsgevonden met het bestuur van
de Verrijzenisparochie. Dit heeft geresulteerd in
een intentieverklaring vanuit de Verrijzenisparochie
waarin ze aangeven het initiatief te ondersteunen
en in gezamenlijk overleg te onderzoeken of een
overdracht van kerkgebouw en begraafplaats mogelijk is.
Om de volgende stap ( overname kerkgebouw en
begraafplaats)te kunnen zetten, is het essentieel
om te weten of er (financieel) draagvlak voor bovenstaand plan is.
Een plan dat er op gericht is ons kerkgebouw
en begraafplaats te behouden voor de gemeenschap. Een plek die voor velen van u een plek
van emotie is. Velen van u hebben er een lach
of traan weggepoetst.
Het kerkgebouw werd in de jaren 1925 tot 1927
gebouwd in Varsselder-Veldhunten.
Er werd één bouwpastoor aangewezen die, samen
met de inwoners van Varsselder-Veldhunten, het
kerkgebouw heeft gerealiseerd.
Het bouwterrein, inclusief de grond voor het kerkhof en pastorie, werd geschonken aan de kerk door
een plaatselijke inwoner.
Tijdens de bouwperiode heeft de gehele bevolking
aan de bouw van de kerk meegewerkt. Onder andere met het uitgraven van de bouwput. Dit gebeurde toen nog met schop en kruiwagen. Alles
moest nog met de hand gedaan worden, zo ook
het laden en lossen.
Verder werd er ook van de inwoners een geldelijke
bijdrage gevraagd. Iets wat toentertijd heel moeilijk
was voor een aantal gezinnen.
Een grootse prestatie werd geleverd door Varsselder-Veldhunten die de totale kosten van de kerk en
het meubilair, ruim fl. 61.000 bijeen wisten te brengen. Hierbij kwamen nog vele schenkingen, waaronder 2 kerkklokken van plaatsgenoten, kruiswegstaties en een 21-delige kerstgroep.
Begin maart zal er een enquête uitgaan die u digitaal of op papier kunt invullen. Vult u deze als inwoner /oud inwoner/ anderszins betrokkene in. Ook
als u het plan niet ziet zitten.
Doe dit voor 20 maart as.
Op basis van de uitkomsten van deze enquête zal
bepaald worden of er genoeg draagvlak is om een
volgende stap te zetten die leidt tot aankoop van
het kerkgebouw en bijbehorende begraafplaats. De
volgende stap zal zijn het oprichten van een vereniging /stichting.
Het bestuur van de VDVV staat voor samen werken aan samenwerken nu, maar ook in de toekomst!
Volg Varsselder – Veldhunten niet alleen digitaal,
doe gewoon mee.
Samen delen wij immers het alledaagse dorpsleven.
En laeven is toch meer dan alleen maor werken !!

Herbestemming Kerkgebouw
Als VDVV hebben we ondertussen een reactie
vanuit het bestuur van de Verrijzenisparochie op
de door ons verstuurde brief. In deze brief hebben
we uitgelegd hoe VDVV gezamenlijk met de initiaBoogbal nr. 4
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Het is stil
aan de overkant
N
u de feestdagen al weer ver achter ons liggen, en de scheurkalender op de wc alweer

februari 2015 aangeeft gaat alles weer zijn
gangetje.
Het dagelijkse ritme wordt af en toe verstoord
door aanslagen, natuurrampen en belasting verhogingen. Politiek geschuif met onze belasting
centen is heel normaal, ook al zien we er zelf
niets van terug. Miljarden naar Griekenland omdat
de gemiddelde arbeider daar met 55 jaar van zijn
pensioen kon genieten! Goed plan zeker voor de
mensen hier die keihard gewerkt hebben en nog
steeds, straks met de rollator naar hun werk moeten. Typisch voor ons als Nederlander om dan
toch weer positief te blijven i.p.v het hele land plat
te leggen. Nee laat de uien in Frankrijk geen cent
duurder worden, of de boeren trekken hun strontkar leeg voor het parlement. Nee nee dat doen we
hier niet, want zo zijn we niet opgevoed toch!
Er is ons immers bijgebracht om de waarden en
normen en respect te behouden. En dat is nu juist
wat me prikkelt.
Mijn moeder van 97 jaar vroeg me of het druk was
geweest in de kerk met de feestdagen!! En daar
stond ik dan. Ik moest mijn moeder vertellen dat
de kerk inmiddels was gesloten. Geen enkele klok
heeft geluid, er was niets te doen, en alleen de
buitenlamp was aan. Gezien haar leeftijd had ze
dat misschien niet helemaal onthouden. Of !! stelde ze de vraag of het daadwerkelijk wel door gegaan was. Meer dan 50 jaar heeft ze naast de
kerk gewoond. In al die jaren heeft haar kerststal
daar gestaan, met de haren van mijn zuster die ze
gebruikt had voor Maria. Ook de jurk van tante
Koosje voor de koningen ging eraan.
De kerkgangers kwamen na de kerkdienst in het
café om een borrel te drinken en bij te kletsen. Wij
als kwajongens,leenden, dan even hun fietsen
om te crossen. Wie is er niet geweest met welke
plechtigheid dan ook. En niet alleen in de kerk
maar ook achter de kerk, om te voetballen en te
ravotten.
Zelf heb ik nog een aantal jaren op het orgel mogen spelen in mijn vrije tijd. De reserve sleutel lag
in het café dus dat was een fluitje van een cent.
Bij vol volume weet ik nog dat mijn haren wapperden, van de uitstromende lucht die door de klankpijpen ging. Dat verklaard ook waardoor Joep van
de Pavert een vrij kalend hoofd had. Ben er dus
op tijd mee gestopt. Maar was je op vakantie geweest of had je een eind gefietst, dan was je blij
dat je de kerktoren zag. Je was dan namelijk bijna
thuis. Maar zoveel inwoners van Varsselder en
Veldhunten hebben hun hart en ziel gegeven om
een kerk te bouwen en te behouden. De koorzangers die voor dag en douw klaar stonden, en al
die andere mensen vanuit de parochie die er actief waren. En zeker Leo Slutter die met de ogen
dicht naar de kerk kon lopen, zo vaak was hij er
naartoe geweest.
Sterker nog dat er zelf een financiële bijdrage
werd verwacht, als trouwe parochiaan. Daarnaast
de schenkingen en materialen. Nu ben ik geen
jurist maar in feite zijn we dan allemaal aandeelhouder toch. Ik weet nog goed dat mijn vader zei
toen ik mijn eerste loon verdiende, om ook een
bijdrage te leveren. Dit deed je omdat een discussie niet aan de orde was.
Het heeft niet zo mogen zijn. De beslissing werd
genomen,en de verwarming staat in de laagste
stand. En dat terwijl het buiten gerenoveerde
Boogbal nr. 4
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voegwerk net uitgehard was. En de glas in loodramen hersteld zijn. Alle vrijwilligers bedankt. Ja ja
dat is makkelijk gezegd.
En waarom was het nu niet mogelijk dat er evt een
doorstart gemaakt kon worden?
Kijk eens om ons heen! Het ene na het ander bedrijf gaat failliet en daarna maakt 70% een doorstart, en dat met steun van de regering. Het kan
dus toch.
Door mijn werk kom ik regelmatig in aanraking met
cliënten,ouders en collega's uit verschillende culturen. Ook dan ontkom je er niet aan dat het over
waarden en normen gaat, vanuit hun opvoeding en
religie. Immers we zijn wel verantwoordelijk voor
hun kind. Tijdens een gesprek vertelde mijn collega dat hij na de gebedsdienst ook zijn boodschappen ging doen, oke maar dan wel in hetzelfde gebouw. Nu was ik er al eens geweest dus kon ik me
daar iets van voorstellen. Dat is nu multifunctioneel. Je kunt hiermee een groot gat dichten in de
begroting. Stel je voor dat de groenten van Toon
Wenting zijn tuintje, aangevuld met de aardappels
van Luimes, en het vlees en de zuivel van de boeren, gekocht konden worden in een afzonderlijke
ruimte van de kerk. Je kunt dit dan evt. nog uitbreiden met de plaatselijke ondernemers. Bijv Schepers elektro, yoga,fitness, nagelstudio, pedicure,kapper, fietsenmaker. Kinderopvang en vul het
zelf maar in.
Schwartz dienstverlening houd het schoon, zodat
de warenwet hier niets op aan te merken heeft.
Hiermee wil ik alleen maar aangeven dat ook dit
allemaal zomaar kan, en dus ook gebeurt.
Jan Ketelaar vertelde me dat ze nog steeds oefenen in de kerk met het zangkoor. Gelukkig zijn er
dan toch nog parochianen die het niet zomaar opgeven. Daarnaast zijn er nog meerder personen,
die proberen om er alsnog een positieve wending
aan te kunnen geven.
Ik weet niet of ik het mijn moeder nog kan zeggen,
maar ik hoop dat ik de volgende keer na de feestdagen haar vraag kan beantwoorden.
Ja Ma ,de klokken hebben weer geluid, en het was
druk.
Gr
Jos Mulder.

ATTENTIE
Beste leden van GWVV en overige dorpsgenoten,

Sdefinitieve
edert de aanleg van het kunstgrasveld en de
bouwtechnische afronding van het

Dorpshuus, hebben we als beide Stichtingen
met succes de bijbehorende WOZ (Waardering
Onroerende Zaken) Belasting aangevochten.
Dit omdat wij vonden dat die te veel afweek van de
huidige actuele waardes. Dit hebben we ook met
succes in 2014 gedaan voor ‘n aantal van de leden
van GWVV. Als tegenprestatie kregen we dan in
de vorm van ‘n soort sponsoring een bijdrage van
elk, van de met succes aangevochten WOZ dossiers. Derhalve willen wij nu ook de overige leden
van GWVV en dorpsgenoten hiervoor in de gelegenheid stellen. 1e kwartaal 2015 zal de aanslag
bekend zijn en mocht U ook van mening zijn dat
deze te veel afwijkt van realiteit, zoek dan kontakt
met Stichting de Buitenham. Bij voorkeur op donderdagavond, en wij brengen U in kontakt met de
bezwaarcommissie, nadat wij U bekend hebben
gemaakt met de voorwaarden.
Stichting De Buitenham Varsselder-Veldhunten
Berend Lebbink, WOZ-taxateur
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U bent er toch ook weer bij!
Afstanden en starttijden:
24 km
9:00-10:30 uur
12-6 km
9:00-12:30 uur
6 km Hen per Huifkar (ca.20min.)

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).
Voor meer informatie, kijk op
www.henenweerum.nl
Graag tot 22 maart!
Namens Wandelvereniging ’t Lup
Daan Kroesen

Boogbal nr. 4
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Standen en Topscoorders 2014-2015
4e klasse D

STAND 3e PERIODE

Club
Gespeeld Punten voor tegen
Westervoort 1
15
29
36
19
GWVV 1
15
27
31
24
Loil sv 1
15
25
37
24
Angerlo Vooruit 1
15
24
35
24
RKPSC 1
15
24
27
21
Sprinkhanen 1
14
23
36
24
Groessen 1
15
23
23
17
HC '03 1
Peeske 't 1
MvR 1
Kilder 1
Ulftse Boys 1
Etten 1
Rijnland 1

14
15
15
15
16
15
14

22
22
21
17
15
11
2

23
30
29
26
29
17
14

23
28
33
31
44
33
48

Res. 5e klasse
Club
GWVV 2
Terborg 2
Silvolde 3
KSH 2
Stokkum 2
SDOUC 4
FC Winterswijk 5
Varsseveld 4
MvR 3
Dinxperlo 3
Ajax B 2
Zeddam 2

Club

Gespeeld Punten voor tegen

RKPSC 1
GWVV 1
MvR 1
Angerlo Vooruit 1
sv Loil 1
Sprinkhanen 1
't Peeske 1
Sc Westervoort 1
Groessen 1

6
6
7
6
6
6
6
6
6

14
12
12
11
11
11
11
8
7

12
12
14
15
13
13
12
8
6

5
10
13
9
9
10
10
7
9

HC '03 1
Kilder 1
Ulftse Boys 1
Etten 1
SC Rijnland 1

5
6
7
6
5

6
6
6
2
0

7
10
14
8
5

7
12
19
15
14

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
14
28
37
22
14
27
40
26
14
26
39
25
12
22
42
20
12
22
31
36
15
21
37
39
14
12
14
13
13
13

19
18
15
12
11
10

35
23
33
19
20
27

39
23
34
35
35
49

Club
Etten 4
SDOUC 8
GWVV 3
Silvolde 6
Terborg 4
VVG '25 4
Ajax B 4
NVC 3
Stokkum 4
Kilder 5
Gendringen 6

Gespeeld Punten voor tegen
12
30
50
15
11
26
47
11
11
22
40
16
12
20
28
35
14
19
30
39
12
16
29
30
11
13
25
34
12
13
30
41
11
12
20
35
10
8
22
26
12
6
13
52

Res. 7e klasse
Res. 7e klasse
Club
Gespeeld Punten voor tegen
MvR 4
12
28
46
25
Sprinkhanen 4
11
26
40
19
VVL 3
12
26
48
20
Sint Joris 2
14
21
48
33
GWVV 4
12
19
22
16
Stokkum 3
10
15
28
28
Kilder 4
11
15
29
19
SVGG 4
14
15
24
37
Wolfersveen 2
13
14
23
44
OBW 9
11
11
20
34
Keijenburg. Boys 5
12
10
28
42
HC '03 4
12
7
17
56
Boogbal nr. 4

Club
Gendringen 7
Varsseveld 9
NVC 2
RKZVC 7
AD '69 5
Westendorp 2
Meddo SC 3
KSV 4
GWVV 5
KSH 3
Bredevoort 4
MEC 4
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13
34
45
11
13
31
32
16
13
30
40
14
13
26
36
18
13
25
49
22
12
17
32
28
13
17
26
24
13
13
19
32
13
12
24
48
14
8
19
40
10
6
7
51
12
2
14
39
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Marc Arnold
Rick Hendrixen
Theo Heutinck
Cas de Neling
Mart de Leeuw
Roy Cornielje
Chiel le Comte
Rick Witteveen
Dominiek Seinhorst
Ramiro Tersteeg
Tom Wanders
Pascal Sloot
Jeroen Aalders
Werner Wellink
Jos Ketelaar
Niels Huntink

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

TOPSCOORDERS SENIOREN:
14
10
9
8
8
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4

Jeffrey Bruil
Danny van Wessel
Twan Berndsen
Niek te Voert
Mark Kemperman
Jelle Visser
Dirk Jansen
Sebastiaan Flipse
Arthur Bonenkamp
Jurgen Schut
Jordy Bussink
Tom Wezendonk
Miel Erinkveld
Pim Teunissen
Swen te Kaat
Tim Jansen

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

4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Jurjan Wezenberg
Sven Huls
Roel Jansen
Bart Vinkevleugel
Dion Mulder
Ino Zweers
Erwin Zimmerman
Thymo Scholten
Hans Bruins
Jimi Moreno
Brian te Kaat
Jorick Messink
Yuri Sohilait
Bram van de Pavert
Erik Ketelaar
Stijn Marcus

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

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

VVG '25 A1
Doetinchem A1
VIOD A2

14
15
12

34
32
31

97
41
63

20
29
13

Gendringen A1
AZSV A2
GWVV A1
DZC '68 A2
MEC/Bredevoort A1
Kilder A1
Etten A1D
Longa '30 A2
Grol A2

14
12
15
14
11
13
12
13
13

29
24
20
16
14
11
10
6
3

67
47
38
35
20
18
26
25
18

24
31
39
58
34
51
46
58
92

Topscoorders A1-junioren
naam:
aantal doelpunten
Dion Mulder
Thomas Wissing en Kris Hebbink
Cas de Neling en Juul Rabelink
Merijn van Arragon, Martijn Klompenhouwer en
Lars Hendrixen
Luis van de Pavert en Jim Wijkamp

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Vios B. B2
AZSV B5

3
2

7
6

9
9

1
6

Longa '30 B5
MvR B3D
DVC '26 B5D
Angerlo Vooruit B2GD

1
1
1
1

3
3
3
3

9
7
5
6

2
1
0
2

SDOUC B3GD
RKVZC B2D
DZC '68 B5
Pax B3

2
2
1
1

3
1
0
0

8
0
2
0

14
5
4
3

Concordia-W B4G
Gendringen/GWVV B2

2
3

0
0

6
7

13
17

Topscoorders B2-junioren:
naam:
aantal doelpunten

11
5
3
2
1

Gespeeld Punten voor tegen

GWVV C1G

3

9

20

2

Silvolde C2

2

6

13

1

Sprinkhanen C1

3

6

11

7

SDOUC C3

3

4

11

9

OBW C4

1

3

11

0

MvR C3D

1

3

1

0

Peeske 't C2

1

1

3

3

Den Dam/NVC C1GD

1

0

0

1

Angerlo Vooruit C3G

1

0

0

5

DZC '68 C7

2

0

1

11

VIOD C5
Concordia-W C4

2
2

0
0

0
1

12
21

Topscoorders E1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Julian Frazer
Ties Flipse
Tom te Bogt
Gijs Roseboom en Jurre Ditters
Jesper Kuster, Boyd Ratering en
Merijn Berentsen
Iris Schut en Cesar van Hasselt
Jesper Schut
Marloes Bruins en Nout Sloot

Club

19
14
14
7
6
3
2
1

Boogbal nr. 4

Mick Besselink
Roy Vermeulen
Rick Stienissen
Tom Wienholts
Collin te Wildt
Frederic Josée, Wessel Immink
Koen Bussink, Mats te Boekhorst

5
4
3
3
3
2
1

Topscoorders C1-junioren:
naam:
aantal doelpunten
Elze Braam
Robin Klompenhouwer
Jarno Lippets
Bart Rots
Sam Overbeek
Kay Messing en Marijn Fukkink

Club

12
12
10
7
3
1

Gespeeld Punten voor tegen

VIOD E6G
GWVV E1
DZSV E4
SDOUC E2
Gendringen E3
Den Dam/NVC E2G
Terborg E2G

2
2
2
2
1
1
0

6
6
3
3
1
1
0

11
10
7
3
5
5
0

1
5
8
8
5
5
0

SVGG E1G
MvR E3
Zelos E5
RKZVC E3

1
1
1
1

0
0
0
0

3
1
2
0

4
3
5
3
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

VVL F1
Ulftse Boys F2
VIOD F6G

2
2
2

6
6
6

16
8
8

2
1
3

VVG '25 F2G
Den Dam/NVC F1G
VIOD F4G
SVGG F1G
Varsseveld F4
Silvolde F2
Etten F1
DZC '68 F7
GWVV F1

1
1
1
1
1
1
2
2
2

3
3
3
0
0
0
0
0
0

11
7
4
2
0
0
3
1
0

0
0
0
5
4
11
6
10
18

Topscoorders F1-pupillen
naam:
aantal doelpunten
Nout Sloot
Gijs Roseboom
Jesper Kuster
Julian Frazer
Pepijn Sloot
Ties Flipse
Merijn Berentsen
Boaz Kwak

11
4
3
2
2
2
1
1

Boogbal nr. 4

G.W.V.V. PROGRAMMA:
7-3-2015
7-3-2015
7-3-2015

08:30
10:00
10:00

MvR E3
Peeske 't C2
GWVV F1

GWVV E1
GWVV C1G
VVG '25 F2G

7-3-2015
7-3-2015
7-3-2015
8-3-2015
8-3-2015
8-3-2015
8-3-2015
14-3-2015
15-3-2015
15-3-2015
15-3-2015
15-3-2015

12:00
15:00
17:30
09:30
09:30
10:00
10:00
09:00
10:00
11:30
11:30
14:00

Gendringen/GWVV
B2
VVG '25 A1
GWVV 1
GWVV 2
MvR 4
Silvolde 6
Bredevoort 4
Etten F1
GWVV 5
Kilder 5
Sint Joris 2
Rijnland 1

RKZVC B2D
GWVV A1
Sprinkhanen 1
Silvolde 3
GWVV 4
GWVV 3
GWVV 5
GWVV F1
Gendringen 7
GWVV 3
GWVV 4
GWVV 1

21-3-2015
21-3-2015

08:30
10:00

DZC '68 F7
GWVV E1

GWVV F1
SDOUC E2

21-3-2015
21-3-2015

13:00
14:30

GWVV C1G
GWVV A1

SJO Den Dam/
NVC C1GD
DZC '68 A2

21-3-2015
22-3-2015
22-3-2015
22-3-2015
22-3-2015
22-3-2015
28-3-2015
28-3-2015
28-3-2015

14:45
09:30
10:00
10:00
11:30
14:00
09:30
10:00
13:00

Longa’30 B5
GWVV 3
KSH 2
GWVV 5
GWVV 4
MvR 1
RKZVC E3
GWVV F1
GWVV C1G

Gendringen/
GWVV B2
Kilder 5
GWVV 2
KSV 4
Wolfersveen 2
GWVV 1
GWVV E1
VIOD F4G
VIOD C5

28-3-2015
28-3-2015

15:00
15:00

Gendringen/GWVV
B2
Etten A1D

Pax B3
GWVV A1

29-3-2015
29-3-2015
29-3-2015
29-3-2015
29-3-2015
4-4-2015
6-4-2015
11-4-2015
11-4-2015
11-4-2015

09:30
10:00
11:00
11:30
14:30
17:00
14:30
09:00
10:00
12:30

GWVV 2
Etten 4
Westendorp 2
Stokkum 3
GWVV 1
Etten 1
GWVV 1
Silvolde F2
GWVV E1
MvR C3D

Zeddam 2
GWVV 3
GWVV 5
GWVV 4
Groessen 1
GWVV 1
Peeske 't 1
GWVV F1
Zelos E5
GWVV C1G

11-4-2015

14:30

GWVV A1

11-04-2015
12-4-2015
12-4-2015
12-4-2015
12-4-2015
12-4-2015

15:00
09:30
10:00
10:00
11:30
14:30

DVC’26 B5
GWVV 2
VVG '25 4
NVC 2
GWVV 4
GWVV 1

AZSV A2
Gendringen/
GWVV B2
Varsseveld 4
GWVV 3
GWVV 5
HC '03 4
Loil sv 1
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Snert

toernooi

2015
Aanbouw
Kassa/tassenrek

Boogbal nr. 4
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