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N

beschikbaar zijn zodat anderen hun sport kunnen
uitoefenen. Wees dus zeer blij dat deze mensen
er zijn. Probeer ze te helpen daar waar nodig en
vooral de actieve spelers willen wij op het hart
drukken dat indien je niet kunt (zo minimaal mogelijk natuurlijk) dat je je dan op tijd afmeld zodat
vervanging te regelen is.

Nieuws

a een zomerstop vol met grote sportactiviteiten zoals het EK-voetbal in Zwitserland en
Oostenrijk, de Tour de France, de Olympische
Spelen in China etc. etc. is de actieve sport
voor de amateurvoetballer weer begonnen.
Aan het begin van een nieuw seizoen zijn er vaak
nieuwe gezichten te bewonderen op de Buitenham. Eén zo’n nieuw gezicht is de nieuwe hoofdtrainer van de selectie: Ruud Pastoor. Hij zal zich
in de rubriek “Opvallend op de Buitenham” voorstellen.
Daarnaast zijn er verscheidene nieuwe spelers
verwelkomd die op dit moment allen bij de selectie spelen. Naast de 4 senioren elftallen zijn er dit
jaar een A- en C-juniorenteam, 2 E- en een Fpupillenteam. De kleuters onder leiding van Ferenc Schepers zijn ook weer van start gegaan.
Geheel nieuw is het dameszaal voetbalteam dat
dit jaar voor het eerst onder de GWVV vlag zal
voetballen. Er zitten een aantal bekenden uit
Varsselder in, maar daarnaast zijn er ook enige
speelsters uit Azewijn. Netterden, Etten, Doetinchem, en Ulft. Verderop in deze Boogbal zullen
zij zich ook presenteren.
De eerste resultaten van GWVV 1 zijn zeer goed
te noemen, na een verdiende overwinning op
Sint Joris volgde een klinkende overwinning op
Carvium. GWVV 2 heeft het eerste puntje binnen
door een gelijkspel. GWVV 3 had wel genoeg
spelers toen de wedstrijd begon, maar op het einde zijn er maar 10 overgebleven. Een verlies met
8 tegengoals was dan ook het eindresultaat.
GWVV 4 begon redelijk optimistisch aan het nieuwe seizoen, maar een beter Silvolde heeft dit optimisme enigszins getemperd. GWVV 4 verloor
met 4-0.
De kaderfuncties (leiders, grensrechters, trainers,
elftalbegeleiders etc.) zijn voor het nieuwe seizoen ook weer gevuld, sommige functies na de
nodige inspanning van diverse mensen. Het blijkt
ieder jaar weer moeilijker te worden om vrijwilligers aan te trekken die een aantal uren per week

De adverteerders in de Boogbal zijn de afgelopen
tijd ook weer benaderd of wij voor het nieuwe seizoen op hun deelname kunnen rekenen. Gezien
het kleine aantal afvallers is dit goed gelukt. De
communicatie is dit jaar voor het eerst digitaal
gegaan en gezien de positieve reacties zullen wij
dit ook blijven doen. De inlegploeg is bijna op
sterkte, er wordt nog gezocht naar 1 vaste kracht
die 8 maal per jaar een 2-tal uurtjes beschikbaar
is om te helpen met inleggen. Uit persoonlijke
ervaring weten we dat het altijd zeer gezellig is,
dus heeft u tijd dan houden wij ons warm aanbevolen.
De ruim 300 Boogballen die in Varsselder, Veldhunten en omstreken in de brievenbussen verdwijnen worden al jaar en dag rondgebracht door
Gert te Kaat. We zijn dan ook zeer content dat
Gert ieder jaar weer beschikbaar is om de Boogbal rond te brengen.
Daarnaast is het vermeldingswaardig dat copy
gestuurd kan worden naar boogbal@gwvv.nl het
oude adres blijft nog wel even van kracht, maar
wilt u het adres in uw adresboek alvast aanpassen. Tevens heeft GWVV een algemeen e-mail
adres (info@gwvv.nl) waar u algemene vragen/
opmerkingen naar toe kunt sturen. Ook de secretaris en de wedstrijdsecretaris hebben nu hun
eigen e-mail adres resp. secretaris@gwvv.nl en
wedstrijdsecretaris@gwvv.nl Dus adreswijzigingen en vragen omtrent u lidmaatschap kunt u
naar de secretaris sturen. Vragen van voetbaltechnische aard kunt u kwijt bij de wedstrijdsecretaris.
We wensen iedereen veel lees- en voetbalplezier
voor het komende seizoen. En denkt u dat zou ik
ook wel eens in de Boogbal willen zien, dan staat
de redactie open voor jullie misschien wel ‘wilde’
ideeën.
Wij als redactie hopen er weer een mooi jaar van
te maken.
De redactie

Lucie Roes stopt
bij de inlegploeg
O

p 29 mei j.l. de laatste clubavond van het seizoen
2007-2008 wat tevens de inlegavond voor de Boogbal
was, hebben we afscheid genomen van Lucie Roes bij de
inlegploeg. In de jaren dat ze actief was hiervoor heeft ze
heel wat inlegvellen door haar handen laten glijden. Ze had
altijd een vaste stek aan tafel en fungeerde als doorgeefluik
naar de andere zijde van de tafel. Jaren heeft zij dit gedaan
met een kleine tussenpauze, hiervoor was ze ook al vaste
medewerkster voor de Boogbal maar dan als typiste in de tijd
dat Jan in de redactie zat. Als redactie bedanken wij Lucie
voor haar bewezen diensten, en mocht je de gezelligheid
eens een keer missen. Wip rustig eens een keer binnen op
een donderdagavond als we aan het inleggen zijn.
Boogbal nr. 1
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Van de Voorzitter………...
Eindelijk we zijn weer begonnen.

E
indelijk is het weer zo ver. Na een lange
voorbereiding en enkele bekerwedstrijden is

het seizoen 2008 – 2009 van start gegaan.
Aan het begin van een zomerstop vinden de
meeste het wel fijn om even niet met voetbal
bezig te zijn. Ik weet niet hoe het met jullie zit,
maar bij mij duurt dat gevoel nooit zo lang en krijg
ik na enkele weken al weer de kriebels.
Eindelijk is het weer zo ver, we zijn weer
begonnen. Wat zal het nieuwe seizoen ons
sportief en op bestuurlijk niveau brengen.
Sportief gezien zijn het seizoen goed begonnen.
De selectie start dit seizoen met een nieuwe
trainer. Het bestuur heeft vertrouwen in een fijne
samenwerking met Ruud en de eerste trainingen
en resultaten zijn zeker zeer bemoedigend. Ik
denk dan ook dat het eerste dit seizoen een rol
zal spelen als het gaat om de bovenste 3
plaatsen. Waar het uiteindelijk zal eindigen zullen
we wel zien.

Het 2de elftal zal dit seizoen een klasse lager
spelen. In vele opzichten
een goed besluit en we
verwachten dat het 2de dit seizoen meer aan
eigen voetbal toekomt en lekker in de
middenmoot zal meedraaien. Nadeel van deze
beslissing is wel dat er geen scheidsrechter meer
aangewezen wordt door de KNVB.
De lagere elftallen kunnen ook dit jaar weer
vertrouwen op de ervaringen
van oefenmeester
Ton van Gelder. Het 4de elftal zal zo ls vanouds
zijn draai wel weer vinden, hoewel de
tegenstanders steeds jonger worden. Het 3de
elftal zal het dit jaar wat lastig hebben gezien de
personele bezetting. Ik hoop dat de jongens zo
min mogelijk geblesseerd raken of om andere
reden moeten afmelden. Het zal schipperen
worden, maar ik hoop dat we dit met behulp van
gastspelers kunnen oplossen.
Ook vind ik het bijzonder leuk dat we dit seizoen
starten met een dames zaalvoetbal team
(footsal). Je zult de dames dus niet op het veld
zien, maar zij spelen in de competitie de
thuiswedstrijden in de sporthal van Terborg.
Hopelijk zien we de dames ook geregeld in de
kantine.
Het tekort aan club scheidsrechters vormt voor dit
seizoen dan ook op bestuurlijk niveau een
probleem dat we niet moeten onderschatten. Het
bestuur heeft er tot nu toe alles aan gedaan om
de benodigde scheidsrechters te vinden. Helaas
heeft dit nog niet geleid tot een afdoende
oplossing. Het komende seizoen hebben we 4
scheidsrechters ter beschikking waarvan er nog 3
actief voetballen. Deze situatie is verre van
ideaal. De last wordt gedragen door de elftallen
die deze scheidsrechters leveren en de betreffende spelers zelf, die er de voorkeur aan geven
zelf te willen voetballen.

Momenteel zijn we bezig om scheidsrechters te
vinden buiten GWVV. Dit betekent wel dat dit een
extra kostenpost zal opleveren, omdat deze
mensen een vergoeding vragen.
Ik doe dan ook nogmaals een oproep aan
iedereen binnen GWVV en daarbuiten om voor
jezelf de mogelijkheid te bezien om clubscheidsrechter te worden.
Naast het probleem van de scheidsrechters
liggen er op bestuurlijk niveau dit seizoen nog
enkele uitdagingen te wachten. Op de eerste
plaats is het zaak om een vervanger te zoeken
voor Paul Schut. Het betreft hier een belangrijke
functie binnen het bestuur. Ook hiervoor wil ik
graag een oproep doen aan alle mensen binnen
GWVV en daarbuiten om eens na te denken over
de vraag of jij niet de degene zou kunnen zijn die
binnen het bestuur van GWVV de taken van Paul
kan overnemen.
Tevens zal er dit seizoen een definitief besluit
genomen worden over het al dan niet realiseren
van het gemeenschapshuis in VarsselderVeldhunten. Een zwaarwegend besluit waarin de
leden uiteindelijk het laatste woord hebben in de
besluitvorming. Een beslissing die zeer bepalend
is voor de toekomst van Varsselder-Veldhunten
en GWVV in het bijzonder.
Ik hoop dat we met zijn allen op basis van de
juiste balans tussen emotie en gezond verstand
de juiste beslissing zullen nemen.
Ik wens jullie hiervoor alvast veel wijsheid en veel
sportief plezier voor het komende seizoen.
Wim Pruijn

Eindelijk!!!!!
O

p 29 mei j.l. was het dan zover. Tom
Wanders mocht dan uiteindelijk de zo door hem
felbegeerde Boogbaltopscoorderstrofee uit
handen nemen van Nico Immink die dat deed
namens de Boogbalredactie. Het moet gezegd
worden, met veel kunst en vliegwerk heeft hij het
gered. Tom was dan ook uiterst verheugd met dit
feit en dat hij zich mocht nestelen tussen de
namen Emiel Kiezenbrink, Erwin Slutter, Theo
Heutinck, Ferdie v.d Pavert enz.
Het nieuwe seizoen is inmiddels al een aantal
wedstrijden op gang
en Tom heeft zich
alweer in de bovenste
regionen van de
topscoorders-lijst
geplaatst. Als Tom
hem drie keer
achtereen wint dan
mag hij de bokaal
behouden. Dit is nog
nooit iemand gelukt.
Dus Tom zet hem op!
Tom Proficiat!!
PS. en wel oaver
spöllen,Tom
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e competitie is weer begonnen, na 2
oefen-wedstrijden en een zwaar programma
voor de bekerwedstrijden. Leuke wedstrijden
voor de “nieuwe” trainer Ruud Pastoor om te
kijken hoe we ervoor staan. Een ander spelsysteem 4-4-2, wat voor sommige jongens in het
begin toch een beetje wennen is. De basis van
het eerste elftal is iets breder geworden met wat
nieuwe spelers, Danny Karsten in het doel, Maik
Jansen en Pascal Sloot terug van weggeweest.
De oefenwedstrijden werden goed begonnen, 3-2
winst op vv Etten en een overwinnig op Terborg
2-0. In de bekerwedstrijden werd verloren van
Ulftse Boys (3-2) Zeddam (2-5) en een gelijkspel
tegen VVG’25 (2-2). Leerzame wedstrijden tegen
ploegen die toch 1 of 2 klassen hoger voetballen.
De eerste tegenstander in de competitie van het
eerste elftal was St. Joris uit Braamt, een ploeg
waar je volgens velen “gewoon” 3 punten moet
pakken maar terugkijkend op de vorige 2
seizoenen valt dit nogal tegen. St. Joris uit blijft
een stugge tegenstander.
Er werd geconcentreerd begonnen aan deze
wedstrijd, goed verzorgd
voetbal en veel balbezit.
Zowel de 1e als de 2e helft werden behoorlijke
kansen gecreeërd
maar het openings doelpunt
viel pas in de 65e minuut nadat 10 minuten ervoor
de centrale verdediger van St. Joris met zijn 2e
gele kaart van het veld werd gestuurd. Doelpuntenmaker Jasper Engelen scoorde na een
pass van Sven Maatman en matig verdedigen
van de St. Joris verdediger. GWVV bleef
controleren en druk houden op het doel van de
tegenstander. Na 75 minuten voetbal werd de bal
op de stip gelegd na de zoveelste overtreding op

.
.
.
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Ramiro. De penalty werd verzilverd door Jeroen
Aalders. De wedstrijd werd na 90 minuten voetbal
afgesloten met een zeer verdiende 0-2
overwinning voor GWVV. In tegenstelling tot de
wedstrijd tegen St. Joris vielen de doelpunten
thuis tegen vv Carvium een stuk gemakkelijker.
Ruststand 6-0, einduitslag maar liefst 10-1. De
toeschouwers konden genieten van een waar
doelpuntenfestijn met werkelijk schitterende
doelpunten, de èèn nog mooier dan de andere.
Okè het werd de geelzwarten niet echt moeilijk
gemaakt door Carvium maar dan moet je ze nog
wel maken. Doelpuntenmakers, Martin Bolk 2x,
Ramiro Tersteeg 2x, Jasper Engelen 3x, Jeroen
Aalders 2x en Sebastiaan
Flipse 1x.
Zo werd dus ook de 2e competitiewedstrijd
winnend afgesloten. In de derde wedstrijd
werden helaas geen 3 punten gepakt. Op het
programma stond Wolfersveen,
normaal de
hekkensluiter van de 6e klasse, maar staat dit
seizoen na e2 wedstrijden verrassend op een
gedeelde 1 plaats.
Helaas was van onze “verslaggevers niemand ter
plaatse voor een spannend verslag….
Doelpuntenmakers deze wedstrijd Jeroen en
Martin, we misten deze wedstrijd jammer genoeg
ook nog een penalty…. Zo staan we dus na 3
wedstrijden op 7 punten. De concurrenten Etten
en Socii pakten wel de volle 3 punten waardoor
deze ploegen nu de koppositie delen.
De komende wedstrijden zullen we er alles aan
doen om weer naast en liefst voorbij de koplopers
te komen…. We gaan ervoor….
De leiding, GWVV 1

Hier Martin in de vriendschapplijke wedstrijd tegen Terborg, in de wedstrijd tegen Carvium had hij er
binnen 10 minuten met een paar afstandspegels 2 inliggen.

Kom kijken naar ons 1e elftal!
27 september (zat.)
5 oktober
12 oktober
26 oktober

GWVV 1
Ratti 1
GWVV 1
GWVV 1

-

Den Dam 1
GWVV 1
SVGG 1
Aerdt 1

aanvang 17:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:30 uur

(Zie ook op ATV teletekstpagina 674)
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PUPIL
VAN
DE WEEK
Koen
Bussink
In de wedstrijd

GWVV1 - Carvium 1
Leeftijd: 8 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? Links
voorin.
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Leuk
omdat ze zoveel goals maakten.
Was je zenuwachtig? Nee, niet echt.
Wie vond je de beste voetballer? Tim, mijn neef.
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Ja, misschien.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Het veld opkomen met de spelers.
Namen ouders: Renè en Ester Bussink.
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?
Het was een prachtige zonnige middag en Koen
had er zich op verheugd, en heeft er ook van genoten! Misschien kan hij vaker als mascotte mee
want er vielen heel wat goals. Koen had natuurlijk
zelf ook nog wat supporters meegenomen, en die
hebben kunnen genieten van een mooie wedstrijd. Complimenten voor het 1e, en namens
Koen bedankt voor de
sportieve middag!
Hartelijk dank voor het
invullen en hopelijk was
het een fijne middag.

Boogbal nr. 1
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Verjaardagskalender
Wij feliciteren:
September
1

Detlef Fischer

2

Henk Masselink

3

Roel Jansen

3

Jos Ketelaar

4

Erik Frazer

6

Theo Heutinck

6

Ino Zweers

6

Theo Boerboom

11

Stijn Marcus

11

Marijke van Wessel

13

Bennie Ditters

14

Rik Sommers

14

Christel Aalders-Versleyen

20

Andres Moreno Ruiz

21

Kay-Gee Fredriks

25

Gerard Evers

25

Karin Boland-van Aalst

25

Jules van de Pavert

25

Leo Slutter

25

Susan Wieggers

26

Jan Frazer

26

Nick Pruyn

27

Bennie Bruins

29

Erwin Zimmerman

29

Frans Mulder

30

Victor van Remmen
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Weer damesvoetbal bij GWVV !

E
r voetballen weer dames onder de vlag van
GWVV ! Dit keer niet op het veld, maar in de
zaal. U zult ons dan ook niet vaak tegenkomen
op De Buitenham, want we spelen onze
thuiswedstrijden op vrijdagavond in sporthal De
Paasberg in Terborg.

Het idee om een dameszaalvoetbalteam op te
richten ontstond een jaar geleden.
Iedereen die fanatiek gevoetbald heeft, maar dit
nu niet meer kan om welke reden dan ook, zal
beamen dat het altijd blijft ‘kriebelen’. Andere
sporten zijn leuk, maar eigenlijk...
Tenminste dit is mijn ervaring, ook toen ik sprak
met andere oud-voetbalsters. De meesten zijn
met veldvoetbal gestopt omdat het spelen (op
zondag) moeilijk te combineren was met werk of
gezin.
Zo heb ik meerdere sporten uitgeprobeerd, maar
miste toch het mooie spelletje van voetbal en
zeker ook de gezelligheid van een team en
vereniging eromheen.
Dat meer oud-voetbalsters er zo over denken,
blijkt nu wel. Ons team bestaat uit negen vaste
leden en drie oproepleden, woonachtig van
Varsselder, Ulft, Etten, Zeddam, ’s-Heerenberg,
Azewijn, Netterden tot Doetinchem. Zeven dames
hebben (ooit) op het veld gespeeld en de andere
vijf spelen nu nog veldvoetbal (in dit geval bij Den
Dam in Azewijn).
In de zaal bestaat een team uit vier veldspelers
en een keeper. Twee wissels zijn zeker wenselijk,
gezien de snelle omschakeling en het tempo.

In mei zijn we begonnen met trainen in de
gymzaal in Varsselder en hebben we drie
oefenwedstrijden in de ‘grote’ zaal in Terborg en
Gendringen gespeeld tegen toekomstige
tegenstanders. Twee gewonnen, één verloren,
geen slecht begin dus.
Maar vrijdag 5 september jl. begon het voor het
echie, de eerste competitiewedstrijd ‘thuis’ in de
Paasberg in Terborg. Onze vuurdoop was tegen
oc/Stob Job Uitzendburo uit Westervoort. Een
jong team dat goed op elkaar was ingespeeld.
We lieten ons helaas de eerste minuten
overbluffen waardoor we snel op 3-0 achterstand
stonden... Koppen bij elkaar en kom op, dit laten
we ons niet gebeuren, zeker omdat we niet de
mindere waren. Uiteraard moeten we nog wat
wennen aan elkaar en bouwen aan onze conditie
en een eigen speelwijze.
Uiteindelijk, na 2 helften van 25 minuten, was de
eindstand 5-7 ten gunste van de tegenstander.
Verloren, maar op zich tevreden over ons spel
gingen we richting de kantine.
Misschien waren de zenuwen ons bij het begin
van de wedstrijd even de baas. We waren
namelijk net door Nico namens het bestuur
onverwachts in de bloemetjes gezet.
Dit warme welkom verraste ons en werd door
iedereen erg gewaardeerd !

In de Achterhoek/Liemers is er in de
dameszaalcompetitie van de KNVB maar één
poule met dit jaar 10 teams. Onze tegenstanders
komen uit Wehl, Terborg, Steenderen, Veldhoek,
Lochem, Groenlo en Westervoort. De competitie
wordt gespeeld op de vrijdag- en af en toe op de
maandagavond.

Nico overhandigd namens het
bestuur een bloemetje aan
aanvoerdster Monique van Loon.

We zijn dan ook erg blij dat het
bestuur van GWVV van begin af aan
open heeft gestaan voor een dameszaalvoetbalteam. En ook nu we
bezig zijn, zijn we blij verrast met de
medewerking en interesse.
Bestuur, SUPER, BEDANKT !
We zullen u trouwens regelmatig op
de hoogte houden van onze
competitie via deze Boogbal.
Simone Jansen-Lukassen

staand v.l.n.r. boven: Yvonne Berendsen, Nicky Schrijvers, Monique van
Loon, Susan Wieggers, Larissa Kemperman; v.l.n.r. onder: Simone
Jansen, Hanneke Ronhaar, Anja Berendsen, Bianca Harbers.
Op de foto ontbreken Monique Visser, Ellen Rots en Corine Kemperman.
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G.W.V.V. 1 BALLEN SPONSOREN

ER ZIJN NOG BALLEN TE SPONSOREN, WAT VOOR U ?
Ook dit seizoen word er wederom een ballen sponsoring
gehouden. Voor de volgende thuis-wedstrijden van
GWVV 1 zijn de ballen gesponsord door:
13-9-2008 wedstrijd tegen Carvium sponsor Arno en Manon
27-9-2008 wedstrijd tegen Den Dam sponsor Kom E$ Kieken

BESTUURSAANGELEGENHEDEN
notulen VERGADERING van 10 juli 2008

Aanwezig: Wim Pruyn, Jules v/d Pavert, Paul
Schut, Nico Slutter, Nico Immink, Saskia v/d
Pavert
Afwezig: Arnold Versleyen, Koen Nieuwenhuis
OPENING EN MEDEDELINGEN
Wim: telefoon gehad van Ben Arentsen
(gemeente), wil gesprek, o.a. over huur van
accommodatie. A.s. donderdag 19.00 uur.
NOTULEN VERGADERING 24-06-2008
Bij acc. comm.: Aangezien meerdere
verenigingen in het begin van het seizoen
gebruik maken van onze accommodatie kunnen
er momenteel niet meer bij.
De notulen worden goedgekeurd.
ACTIELIJST
Punt 2: blijft.
Punt 5: na vakantie.
Punt 12: gesprek gehad. NS zet het op papier.
Punt 21: na zomerstop richtlijnen van KNVB.
Punt 22: Nico I. belt Nico Marcus.
Punt 31: blijft.
Punt 36: ligt in de sporthal.
Punt 44: is geregeld.
Punt 45: wordt geregeld.
POST
Geen post.

JEUGD COMMISSIE
Niet aanwezig.
ACTIVITEITEN COMMISSIE
Niet aanwezig.
BOOGBAL
Geen bijzonderheden.
ACCOMMODATIE COMMISSIE
Zo door gaan met de ballenactie? Ja.
Nieuwe grastrimmer gekocht.
Barvergadering gehad.
SPONSORPLAN
Niet aanwezig/geen bijzonderheden.
ZAALVOETBAL
Geen bijzonderheden.
RONDVRAAG
Bekervoetbal. Dinsdag 19-8 Ulftse Boys –
GWVV: Jules, Nico I. en Wim. Dinsdag 26-8
GWVV – Zeddam: Nico S.?, Saskia, Wim en
Jules. Zondag 31-8 GWVV – VVG: Nico S.?, Nico
I. en Wim.
SLUITING
Datum volgende vergadering volgt.

GEMEENTE
Bijeenkomst geweest van het Gilde. Wij gaan pas
stemmen als er een concreets iets is om over te
stemmen.
FINANCIëN
Geen bijzonderheden.

ACTIELIJST
2
5

TECHNISCHE COMMISSIE
Zo snel mogelijk uitsluitsel over Dennis
Boerboom.
Bennie Bruins stopt met het fluiten.
Er komt een gesprek over de scheidsrechters.
17-7 met Jos Straub, Dennis Lohschelder, Jules
v/d Pavert, Koen Nieuwenhuis en Eugene
Lucassen.
Boogbal nr. 1

12
21
31
45
46

ONDERWERP
Mensen benaderen bijhouden
website
Besluitvorming barprocedure
+ kasprocedure met Theo v.
Niersen kortsluiten
Gesprek verzekering op
papier
Nakijken/navragen
bedrijfshulpverlening
Sponsoring Wonion
Standenbord futsal dames
Nakijken grond kadaster
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ACTIE DOOR
Nico I.
Nico S. + Wim+
Paul
Nico S.
Wim
Arnold
Nico I.
Nico I.
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GWVV superelf
2008/2009
sponsored by

Ielfn competitie,
dit seizoen wederom een G. W. V. V. superdit jaar hebben wij ‘’Grandcafé

De Bank in Doetinchem’’ bereid gevonden om
als hoofdsponsor voor onze super-elf
competitie op te treden.
De onderhandelingen met deze sponsor verliepen
zeer voorspoedig , zodat het contract voor 1
seizoen getekend kon worden. De
wedstrijdleiding van de super-elf is zeer blij met
deze financiële injectie. Nu kunnen we weer bij
elke uitgave van de Boogbal een leuke prijs
weggeven. Het is de bedoeling dat niet degene
die bovenaan staat elke keer de prijs in ontvangst
kan nemen, het is natuurlijk leuker dat iedereen
evenveel kans maakt op de hoofdprijs. De
wedstrijdleiding beslist elke maand in welke
categorie de prijs wordt weggegeven bv. - de
hoogste vrouwelijke deelneemster, het
bestuurslid dat het hoogst geklasseerd staat of
het jeugdlid dat het laagst geklasseerd staat enz.
Wedstrijdformulieren zijn te verkrijgen in de
kantine, maar in de Boogbal zit natuurlijk ook een
formulier. Deze formulieren kunnen ingevuld in
de Boogbal- copiebus gedeponeerd worden.. De
uitslagen van G.W.V.V. super-elf worden elke
keer gepubliceerd in de Boogbal. Bij het bepalen
van de eindwinnaar telt de deelnemer die het
hoogst aantal punten heeft behaald.

Verdeling van de punten;
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt
scoort levert dat 3 punten op.
- als een speler uit de middenlinie scoort levert
dat 4 punten op.
- als een speler uit de achterhoede scoort levert
dat 5 punten op.
- als een doelverdediger scoort levert dat 10
punten op.
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3
punten op.
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten
tegen krijgt levert dat 3 strafpunten op.
- als een verdediger in een team speelt dat meer
dan 4 doelpunten tegen krijgt levert
dat 2 strafpunten op.
- als een verdediger uit een team geen
doelpunten tegen krijgt levert dat 2 punten op.
- als een speler uit het veld gezonden wordt
levert dat 5 strafpunten op
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald
voor het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0.
Het aantal doelpunten dat door de 11 gekozen
spelers gescoord is in het doel van de tegenpartij
worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal
doelpunten dat de gekozen keeper heeft
doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is de uitslag van
het team dus 3-2. Als door een blessure van de
keeper deze niet in staat is mee te doen dan telt
het aantal tegendoel-punten van het elftal waarin
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag
de trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan
ontvangt hij 6 punten. Als hij op basis van deze
uitslag heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 2 punten
en als hij verloren heeft dan ontvangt hij geen
punten.
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De
competitie begint op zondag 2 november.
Per persoon mag er maar één formulier
ingevuld worden
en het moet uiterlijk 30 oktober binnen zijn.
Iedereen veel succes gewenst,
De wedstrijdleiding.

De Spelregels:
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal)
mogen 3 voetballers geselecteerd worden.
- Totaal zijn er 12 spelers, 1 speler is wissel.
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e
elftal, echter de keeper mag niet in één elftal
spelen van één der gekozen verdedigers.
- er is door de wedstrijdleiding een lijst
samengesteld met keepers, verdedigers,
middenvelders en aanvallers uit verschillende
teams. De wedstrijdleiding bepaald wie in welke
categorie thuis hoort.
- de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te
verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te
hebben. (3 verdedigers, 4 middenvelders en 3
aanvallers).
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam
bedenken.
- iedereen kan zich als deelnemer in laten
schrijven en deelname is gratis.
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is
voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf
wedstrijdleiding.
- de wedstrijdleiding is in handen van Marco
Jansen.
Boogbal nr. 1

Vul het invulformulier op
de volgende pagina in, en u
bent verzekerd van
een spannend seizoen.
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Keepers:

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Danny Karsten
Marcel v/d Pavert (Lzn)
Theo van Wessel
Wim Pruyn
Verdedigers:
Jurgen Schut
Sven Maatman
Jacco te Kaat
Dave ter Voert
Martin Bolk
Carlo Molenaar
Werner Wellink
Sjal v/d Pavert
Paul Wijsman
Maik Nusink
Maik te Kaat
Frank v/d Pavert
Clemens Wissing
Willy Zweers
Hans Bruins
Tonny Slutter
Karel Arentz
Rob v/d Pavert
Frank Heutinck
Marcel v/d Pavert (Mzn)
Theo te Kaat
Harm te Kaat
Middenvelders:
Tim Jansen
Jeroen Aalders
Vincent ter Wiel
Paul Geelen
Sebastiaan Flipse
Mike Jansen
Marcus Schwartz
Jos Ketelaar
Andrès Moreno
Rick Hendrixen
Pim v/d Pavert
Dennis Boerboom
Rick Heinen
Daan Kroesen
Erik Ketelaar
Theo Heutinck
Jules v/d Pavert
Gert Martens
Rien Klompenhouwer
Aanvallers:
Danny van Wessel
Ramiro Tersteeg
Jasper Engelen
Pascal Sloot
Johnny Brus
Tom Wanders
Ferenc Schepers
Ino Zweers
Marco Menke
Ton Scholten
Marc Welling
Erwin Zimmerman
Ferdie v/d Pavert
Wies Kummeling
Frank v/d Schuur
Han v/d Pavert
Walter Hendrixen

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

G.W.V.V. super-elf deelnameformulier
Naam deelnemer: ............................
Ploegnaam:
............................
Spelersnr.

Spelersnaam

Elftal

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

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

......

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

......

(keeper)

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

(middenvelders)

(aanvallers)

(wisselspeler)

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

Sponsored by “Grandcafé De Bank”

1
2
3
4

Uiterste inleverdatum 30 oktober bij Marco Jansen of in de bus

De Boogbalplanner
Seizoen 2008-2009

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

copie binnen:
14 oktober
11 november
9 december
10 februari 2009
17 maart
14 april
12 mei
Boogbal nr. 1
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komt uit op:
23 oktober
20 november
18 december
19 februari 2009
26 maart
23 april
28 mei
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een
vaste rubriek in de Boogbal. De rubriek zal

gaan zoals de titel ook al zegt over opvallende
dingen op en rondom de Buitenham. Dit kunnen
dingen zijn die met voetballen te maken hebben,
maar het kan ook gaan om bv. vrijwilligers die zijn
opgevallen in die maand door werkzaamheden
en/of activiteiten die er zijn geweest, of
supporters die door weer en wind het geliefde
elftal weer steunen.
In OPVALLEND hoeven niet alleen maar
positieve gebeurtenissen te zijn geweest die
iemand is overgekomen, het kunnen ook
gebeurtenissen zijn in negatieve zin. Bv. een
speler die het presteert om elke keer weer in
eigen doel te schieten of iemand die het elke
keer weer nalaat om op tijd te komen. Kortom
alles wat opvalt.
In de maand september zijn ons wat dingen
opgevallen op de Buitenham, een nieuw GWVV
damesteam niet op het veld maar in de zaal,
Arno Geurts (wie kent hem niet Chicke, Chicke,
how, how, enz)
Back in Town, nu niet als laatste
man bij het 1e maar als grensrechter, de jeugd
die na babyboom alsmaar groter in getale wordt,
Kay Mulder die z’n been/scheenbeen brak. Al
deze gebeurtenissen werden genomineerd, er
kan er echter maar één uitverkoren worden en
dat was in de maand september……….
De start van de nieuwe hoofdtrainer bij
GWVV, Ruud Pastoor
In dit artikel stelt de redactie aan Ruud een
aantal vragen hoe het hem is vergaan in de begin
maanden bij de selectie van GWVV.
Hallo Ruud fijn dat je mee wilt werken aan onze
rubriek. Kun je iets over jezelf vertellen?
Mijn liefde voor het voetbalspel heb ik van jongs
af aan al gehad, het heeft me gegrepen en me
daarna nooit meer los gelaten.
Vroeger bij mijn ouders thuis zijn we eindelijk
nooit op vakantie geweest, maar voor mij was dat
ook niet zo nodig, want voetballen met mijn
vrienden was voor mij de mooste vakantie die ik
mij maar kon bedenken.(misschien waren wij wel
de uitvinders van de voetbalvakantiekampen
zoals die tegenwoordig gegeven worden).
Als actief voetballer heb ik bij Stokkum, De
Graafschap en MvR gespeeld, meestal stond ik
als middenvelder opgesteld en soms als laatste
man.
Als middenvelder had ik een bloedhekel aan
ballen die over me heen vlogen richting de
spitsen,vandaar denk ik mijn grote voorkeur voor
het spelen van verzorgt combinatievoetbal.
Werken bij een club en met een selectie die
bruist van de ambitie is voor mij de belangrijkste
motivatie om bij een club als trainer aan de slag
te gaan.
Ik moet zeggen dat dat goede gevoel bij G.W.V.V
meteen aanwezig was bij mij.
Het trainers kost een trainer veel tijd in het

voorbereiding en begeleiding van wedstrijden en
trainingen, ik mag me daarbij gelukkig prijzen dat
mijn gezin (mijn vrouw Sylvia,kinderen Loes en
Robin) mij daarbij volledig steunen,anders is dit
niet mogelijk om dit te doen zoals ik dat wil, want
half werk.........
Je bent nu zo’n anderhalve maand bezig met de
selectie wat zijn jou ervaringen tot nu toe?
Mijn ervaring met de selectie is prima, er zijn wat
jongens bij gekomen die ook de juiste ambitie
hebben. In de voorbereiding merk je al snel dat
niet iedereen zijn conditionele huiswerk heeft
gemaakt vandaar dat het wat langer duurt voordat de groep volledig belastbaar is (tijds-verlies).
Aan de trainingopstkomst merk je dat de spelers
er graag bij willen horen, of moeten want de
selectie is natuurlijk breder geworden en niet of
weinig trainen levert geen of weinig speelminuten
op.
Trainingen die sowieso voor tachtig procent gevolgd moeten worden, anders heb je als trainer
weinig tot geen invloed op het individu en of
groep, dan ga je als elftal meer naar recreatie
voetbal. Als groep denk ik dat we daar duidelijke
afspraken over gemaakt hebben.
Ook een goed begeleidingsteam rond de selectie
teams is ontzettend belangrijk, willen ze mee
gaan in de weg die bewandelt gaat worden, de
koers die gevaren gaat worden en dragen ze dat
ook uit, met andere woorden geen ja Zeggers en
nee doeners. Bij G.W.V.V hebben we een
integer, echt en betrouwbaar begeleidings team,
en dat is voor mij als trainer prettig werken.
In de bekercompetitie heeft het 1e elftal niet
verkeerd gedaan, een nipte nederlaag tegen
Ulftse Boys, een iets wat mindere wedstrijd tegen
Zeddam en daarna een mooi gelijkspel tegen
VVG’25. Heb je in deze wedstrijden nog wat
kunnen schuiven met posities wat in jou ogen
beter uit zou pakken?
De eerste wedstrijden gebruik je natuurlijk om je
goed te oriënteren en vooral goed te observeren,
de basis is natuurlijk al gelegd door de vorige
trainer, het zou gek zijn als je het nu in èèn keer
helemaal anders zou gaan doen.
Een iets andere manier van spelen vergt tijd en is
zeker niet in een
paar maanden te
realiseren, belangrijk daarbij is
dat de
spelersgroep open
staat om te
experimenteren en
mee wil gaan
richting de doelen
van de trainer en
club, die tegengas
durft te geven .

Boogbal nr. 1
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Je geeft aan dat je bezeten bent van het
voetbalspel, toch heb je een keer een besluit
moeten nemen om te stoppen met voetbal en
een andere functie in het voetbal te ambiëren.
Was voor jou de keuze als trainer/coach een
logische keuze? En welke ervaringen heb je hier
tot nu toe in?
Het zelf voetballen is wat mij betreft het leukste
om te doen, kort daarachter zit voor mij toch wel
het trainerschap. De keuze voor het trainerschap
heeft te maken met blessureleed en de veranderende beleving bij sporters (lees voetballers) in
het algemeen.
Er zijn tegenwoordig zoveel nevenactiviteiten, dat
men het vanzelfsprekend vind om naast het
voetballen tal van andere bezigheden te hebben,
en dat gaat nog wel eens ten koste van ons
voetbalspel. Als speler had ik daar weinig tot
geen invloed op, als trainer natuurlijk veel meer.
Als trainer heb je de taak om naast de technische
en tactische aspecten ook aandacht te besteden
aan voetbalconditie en zeker ook voor mentale
aspecten, liefde voor het spelletje overbrengen,
zorgen dat ze altijd komen trainen, spelers
prikkelen, uitdagen middels wedstrijdvormen in
allerlei soorten en maten, de lat steeds hoger
leggen dan dat ze gewend zijn, het hele seizoen
door, waarbij het belangrijk is dat de lat bereikbaar is. Met humor en plezier. Ik zit nu alweer 13
jaar in het trainerscircuit, en het bevalt mij nog
steeds uitstekend, plezier is voor mij altijd de
belangrijkste reden om door te gaan als trainer.
Clubs waar ik als trainer gewerkt zijn o.a Den
Dam, Terborg, R.K.P.S.C. en M.V.R, daarnaast
heb ik nog een jaar training gegeven bij
atletiekvereniging Atletico ‘73.
Combinatievoetbal spreekt je het meest aan.
GWVV is altijd wel een voetballend team geweest
die de ‘lange’ bal altijd probeert te vermijden,
de
basis is dus aanwezig. Toch zul je in de 6e klasse
tegenstanders tegenkomen die het hier juist niet
van moeten hebben en er bovenop zitten, dan zul
je er met combinatievoetbal niet altijd komen.
Denk je dat de ploeg hiervoor ook andere
‘wapens’ kan gebruiken?
Ik ben van mening dat je als team niet zozeer
andere wapens nodig hebt, want het voetbal zal
het op termijn altijd winnen van ploegen die het
moeten hebben van fysiek, duelkracht en
tomeloze inzet. Wat wel belangrijk is ,is een
goede wedstrijdinstelling. Een goede
wedstrijdinstelling heeft niets te maken met het
aantal slidings dat per 5 min wordt gemaakt, of
het aantal km dat in een wedstrijd wordt gelopen
of het aantal duels dat wordt gewonnen.
Een goede wedstrijdinstelling is je verantwoordelijk voelen voor de taken die je in het team hebt
zo optimaal mogelijk uit te voeren.
(voetbalintelligentie).
De competitie is twee wedstrijden op weg. Twee
wedstrijden die voor het oog zeker de moeite
waren. Welk resultaatdoel heb je voor jezelf dit
seizoen opgelegd?
Samen met het begeleidingsteam en spelers
hebben we als doelstelling, dat we goed georganiseerd en herkenbaar voetbal willen spelen,
een manier die past bij de spelersgroep en de
club GWVV. Dit alles moet resulteren dat we bij
de bovenste drie eindigen.

Sinds jaren hebben we in Varsselder-Veldhunten
weer een A-junioren. Hoe kijk jij aan tegen het
inpassen van jeugdspelers?
Het inpassen van jeugdspelers vergt enig fingerspitzengefühl van de jeugd- en seniorentrainers.
Het zal altijd gedoseerd moeten gebeuren. Het is
op zich al heel goed dat het hoogste jeugdteam
een training meedoet met het 2e elftal, zodat al
een beetje gewenning ontstaat, statistisch
gezien haken de meeste jeugdspelers af als ze
de grote mannenwereld binnenstappen. Deze
trainingen zullen de overstap soepeler laten
verlopen. Daarnaast is het niet verkeerd dat
menig speler eens met de wedstrijden van de
senioren meegaan om sfeer te proeven. Chiel
(benjamin) Terhorst is daar al een mooi voorbeeld van. Het mooiste daarbij is als de spelers
meegaan als extra, en niet zozeer om het team
compleet te maken. Maar ja, ook bij GWVV is
deze regel niet altijd toepasbaar.
Vroeger was het vaak met de trainingen veel
duurloop enz. om de spelers op conditie te
houden welke manier van conditietraining
hanteer jij?
In principe geef ik geen conditietraining maar
voetbalconditietraining.
Vroeger werd er zeer veel getraind zonder bal,
dus puur op de ausdauer en laufpensum.
Voorbeeld je kunt 12 min gaan hardlopen
(duurtraining) om conditioneel sterker te worden.
Je kunt 10 x tussen kegels 15 meter heen
en weer sprinten met 10 sec rust tussendoor, om
conditioneel sterker te worden (interval). Maar je
kunt ook veel effectiever te werk gaan door te
zeggen speel 2 x 6 min een partyspel 8 tegen 8
op een half veld met twee keepers en grote
doelen, of sprint 15 meter met daarna een duel 1
tegen 1 en vervolgens afwerken op het doel.
In deze manier van trainen koppel je meerdere
voetbaleigenschappen aan elkaar, dat zijn
voetbalconditie, kracht|souplesse, technische
vaardigheden, tactische vaardigheden, mentale
weerbaarheid, het fysieke, sfeer en plezier en het
laatste maar niet onbelangrijk de wil om te
winnen. Daarnaast zijn de oefeningen veel
leuker, je traint conditie zonder dat je het in de
gaten hebt en je traint wedstrijdecht (geen
gekunsel).
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied
wat zou dat dan voor jou zij?
Een wens van mij zou kunnen zijn om met de
selectie op trainingskamp te gaan of een
wedstrijd te gaan bezoeken in de premier league.
En wensen zijn er om verwezenlijkt te worden.
Ruud als laatste willen we je nog vragen of je nog
terug wilt komen op één van de bovenstaande
vragen en/of aan-/opmerkingen hebt, dan geven
we je nu hiervoor de gelegenheid.
Verder zijn er van mijn kant geen op- of aanmerkingen. Redactie succes met jullie mooie
clubblad.
Ruud, bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek, we wensen je heel veel plezier en
sportief succes bij G.W.V.V..
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Pastoor for
presidents
D

e eerste wedstrijden zitten erop, de eerste
geblesseerden worden gemasseerd, het beklag over het tapbier is alweer begonnen en
ook dit jaar is Jos Ketelaar weer zo’n
kwartiertje later dan verwacht.
Het mag duidelijk zijn, het voetbalseizoen is weer
van start gegaan. Toch is deze start anders dan
anders. Er waait een nieuwe frisse wind over de
Buitenham. En dat is niet alleen het gevolg van
het opgelegde rookverbod in de kantine.
Een markante positie binnen de club heeft een
nieuwe invulling gekregen en wel in de persoon
van hoofdtrainer Ruud Pastoor. Deze Stokkumse
leermeester zorgt voor een nieuw elan bij onze
Varsselderse trots. Hij oogt ambitieus, vastberaden om zijn voorganger te overtreffen.
Voorafgaand aan de eerste training heeft iedereen zijn eigen sollicitatie al verstuurd. Sterke
punten, zwakke punten, zelfreflectie, verbeterpunten, alles is vastgelegd. Mannen, ik geef het
je op een briefje, hier komt hij nog op terug. En
gelijk heeft hij.
Tijdens het schrijven van dit stuk word ik continue
afgeleid door een zwoele blik van de dame
tegenover mij in de trein. Ze is knap, een soort
vrouw die ik nog niet vaak op zondagmorgen
langs de lijn heb zien staan. Ze is net zo hard
aan het werk als ik. Ze studeert, geneeskunde
vermoed ik, in ieder geval iets in de verzorging.
Zal ik op de grond gaan liggen en creperen van
de pijn? Nee, toch niet, om een gênante middag
te voorkomen. In Zwolle stap ik uit om over te

N

Het derde

a de laatste wedstrijd onder de douche
hebben we bij de spelers het vetpercentage
opgenomen. En, zoals een goed lager elftal
speler, mag dit na de zomerstop zeker niet afgenomen zijn. Bij enkele van ons, als ze een keer
bij de dokter komen, zegt deze altijd dat ze wat
aan het gewicht moeten doen. Moeten ze dan
nog meer eten ??????
Helaas gaan we de competitie in met maar 12
spelers. Mark Visser heeft op dokters advies
moeten stoppen. Mark heeft vele jaren actief
gevoetbald, waarvan vele jaren als aanvoerder.
Mark, het ga je goed en kom nog eens een keer
kijken. Zo heb je 2 Mark Vissers in het elftal en zo
geen één meer. Tijdens de eerste wedstrijd hadden we de hulp troepen al nodig. Enkelen van
ons zijn lid van het OLV Gilde en moesten deze
dag op concours in Megchelen. Toon, onze
Koning, schoot toch bijna de vogel eraf.
Er viel een beste brok naar beneden, maar een
kleine splinter bleef nog zitten. Ook onze jeugd
koning Max, zat er dicht bij. Ja, zegt Toon, ik had
me goed voorbereid op het schieten. De drank
was ja voor niets, maar ik heb één rondje overgeslagen en één keer water gedronken.
Wij hebben hier samen met tamboers, vendeliers,
koningspaar Toon en Elly, en de Fanfare toch 2

stappen op de trein naar Arnhem. Om in Zwolle
nog even een koffie mee te pakken grijp ik
haastig in m’n broekzakken op zoek naar de
portemonnee. Die is echter nergens te vinden en
naast mij sluit de trein zijn deuren om de rit naar
Schiphol te vervolgen. Mijn humeur slaat om en
ik strompel naar de informatiebalie van de NS om
hen op de hoogte te stellen van mijn gemis. Wat
een deceptie.
Dan maar weer terug naar het artikel, terug naar
Ruud Pastoor. Alles moet wijken voor zijn
aspiraties. Het speelrek in Stokkum mist al weken
een touwladder. Deze ligt op ons trainingsveld
om ons een perfecte kniehef uit te laten voeren.
Laat hij hiermee zijn mannen alvast symbolisch
klimmen naar de top? Al zijn oefeningen lijken
een dubbele bedoeling te hebben. Het zijn niet
de ervaren jongens, maar Chiel ter Horst die
voorop dient te lopen tijdens het uitlopen.
Ongetwijfeld om hem alvast een stevige vertrouwensboost te geven. Hij zal tenslotte één van
de jongens zijn waarmee v.v. Stokkum inede
toekomst verslagen moet worden in de 5 klasse.
Als ik dan ’s avonds de televisie aan zet zie ik
eenzelfde man als Ruud Pastoor op het journaal.
Zijn rondo is echter iets groter, zo’n 70000
mensen. Maar het is ook een man met ambitie en
de wil om dingen te veranderen. Een man die
anderen kan motiveren en bewegen om te
veranderen. Want het is tijd om te veranderen.
‘Change, yes we can’, knalt uit de speakers van
de TV.
Maar dan gaat de huistelefoon. Het is ene
Suzanne, ze heeft vanmiddag mijn portemonnee
gevonden toen ik nét de trein uit was. Mijn geluk
kan niet op! Ik bedank haar uitvoerig voor deze
heldendaad. ‘Wat is je adres?’, vraag ik, ‘Want dit
moet beloond worden!’.
Gegroet,
Sjal Boogbal
eerste prijzen gehaald.
Velen van ons zijn lid van meerdere
verenigingen, zoals:
O.L.V.G
S.V.A.
O.G.U.
V.M.C.
M.F.
Z.D.V.V.
P.M.C.
K.E.K.
M.V.V.
Z.M.C.
S.V.G.G. I.W.L.
H.E.W.
V.O.P.
E.F.C.
S.E.U.
P.S.3
S.t.J.
V.L.T.
C.V.Z.
H.L.Z.H.L.
Daarom zullen we toch vaker een beroep moeten
doen op andere spelers.
Zo is een gedeelte van de inwoners vaak actief
bij meerdere verenigingen en hebben daar ook
verplichtingen.
Het Europees Kampioenschap is deze zomer
voor ons prachtig verlopen.
Vice Europa Meister
Und
Wo waren die Holländer?
Grüβen Erik aus Süderwick
Spreuk van Opa Henk:
Aantal tegen goals is niet belangrijk
Als je er zelf maar meer in schiet.
(Noot redactie: Die Höllander waren im
vorbereitung vor dem WM. Und hatten den
ersten spiel gewonnen. Und die Deutsche
mannschaft? )
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Mehr als nur guter Fuβball
Die gröβte Unternehmerplattform
der Region
Netzwerken ist ein einziges Vergnügen

Netzwerken ist mehr als
der Bal gegen das Netz
werken

G

WVV 4 war Samstag den 31. Mai
Ehrengast eines Turniers zwischen
niederlaendische und deutsche Business
Clubs in der Volksbank Arena in Kleve.
Per Touring sind wir von Lausanne nach Bern
gefahren. Och nein das waren unsere Kumpel in
die Schweiz, wir fuhren von Varsselder nach
Kleve mit einem Touring Car der Fa. Mekers
perfekt organiziert von Walter.
Via ’s-Heerenberg-Emmerich und die Rhein
Bruecke (eine Bruecke zu weit wie sie spaeter
lesen koennen) kamen wir in Kleve ans Stadion.
Wie Sie aus dem (Anzeige) Photo entnehmen
koennen, war es einem vom Publikum
begeistertes Turnier mit besondere Profi Clubs
aus dem Grenzbezirk.
Das auch GWVV 4 eingeladen was, muss einen
besonderen Grund haben gehabt, da bei uns

nicht dat Vergnuegen als erstes gilt sondern
mehr der Ergeiz vom Gewinnen.
Nachdem ein schoenes blondes Maedel uns
begrusste, hatten uns die Heimat Gefuehle schon
schnell verlassen. Mit Gastspieler wie Tonny
Scholten und Ronny Overbeek war GWVV
danach besonders am Stamtisch sehr beliebt.
Im Stadion war es durch die Kulisse und fremder
Reklameboarding von etwas wenigerem Nivo,
aber wir koennen trotzdem rechnen auf eine
neue Einladung, wie der Gastherr uns wissen
lies. Walter wurde noch fuer ein Interview fuer
das Fernsehen gestrickt und wir “kriegten”eienen
neuen Bal zum Andenken, oder war es zum
Ueben. Mit einem Vierten Platz in unsere Poule
war es fuer uns schnell ein schoener Tag” wie
gewuenscht vom Hauptsponsor Diebels Alt.
Unsere Gruppe war das Thema ok, also blieben
wir zum Ende an der Bar.
Bis zum naechsten Mal Fussbalfreunde, vielleicht
auf Schalke.
Mit freundlichen Greussen G.W.V.V. 4
Jules van de Pavert
Stehend von links
nach rechts, leider
leider Nico Immink,
Wim Pruyn der
Torwart, Jules von der
Pavert, gastspieler
Toony Scholten, der
penetrator Carlo
Cornielje, der bumber
Walter Hendrixen.
Sitzend von links nach
rechts, Rien
Klumpfenhauer, der
bruder von Jules, Rob
von der Pavert, Der
Tooni Schlütter, Frank
von der Scheune, und
die letzten der Weiβe,
Pöltje Ronny Überbache

Boogbal nr. 1
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De Gemeente levert via Waterkracht
beregeningsinstallatie

D

oor het besluit van de Gemeente Oude
IJsselstreek is bepaald dat de voetbalverenigingen in de gehele gemeente vanaf heden er
zelf voor moeten zorgen dat de velden bij een
lange droge periode nat gehouden worden.
Zo heeft de gemeente aangeklopt bij de firma
Waterkracht in Varsseveld om in totaal 11 stuks
beregeningsunits te leveren.
Deze bestaan uit een centrifugaalpomp en een 3
tal haspelsets gevuld met brandweerslang en
uiteraard sproeiers. De slangen worden bij het
uitleggen handmatig afgerold en na het beregenen weer elektronisch opgerold.
Eind juli heeft de vertegenwoordiger Rudy
Helmink van Waterkracht (een collega van
Eugène Lucassen) het geheel in praktijk
uitgelegd. Het nodige zweet vloeide er lustig op
los of waren het “waterdruppels”.

vakantieperiode het geheel nog weinig
hoeven te gebruiken.
Half september belt de gemeente Paul Schut
(Hoofdberegening ) op.
“Je moet beregenen anders gaan de velden in
slechte conditie de winter in”.
“Komt voor de bakker” zegt Paul.
Het telefoonverkeer wordt gestart.
Erik en Eugène worden gebeld door Paul.
“Hei tied, er mot berègend worden”
Waarop Erik antwoord. “Wass sagen Sie herr
Schut”. En Eugène zegt.
“Kan niet, goa stappen met de vrienden in
Amsterdam”.
Zo werd er op zaterdag 21 september jl., het
geheel weer van stal gehaald en door Paul,
Bennie en Erik op het trainingsveld uitgelegd.
De maandag erop moest Eugène eraan geloven
(na een zwaar weekend) samen met Paul, wordt
alles verplaatst naar het Hoofdveld. Blijkt alleen
de accu al leeg te zijn, dat wordt sjouwen heren.
Het nodige zweet komt er weer aan te pas.
Bennie kijkt toe (i.v.m. knieoperatie), kan zijn
spieren nog niet optimaal gebruiken en Erik komt
eraan als het geheel al in werking is.
Hij heeft nog wel een paar “Deutsche” tips
afgegeven, zeer nuttig, bedankt hiervoor Erik.
Nico belt Eugène (alweer druk met de Boogbal)
“of er nog een stukje komt over het beregenen”,
“wordt aangewerkt” meldt Eugène.

Desondanks resulteerde het in een prachtig
werkende beregeningsinstallatie.
Zo hebben al een 5-tal personen er zich mee
bezig gehouden en wel:
Paul Schut (voor de techniek !! )
Erik Ketelaar (weil er Bauer ist )
Bennie Mulder (voor de Power)
Nico Immink (tevens voor de Power en loop
techniek )
Eugène Lucassen (voelt zich verantwoordelijk
voor het geheel )

En nu maar hopen dat Ruud en Freek niet op
zondag voor de Hoofdmatch zeggen,
“Kan de grasmat nog nat gemaakt,
worden voor
de (al) snelle jongens van het 1e”.
Nat en groen gras bevordert natuurlijk wel een
snelle pot voetbal.
Heren bedankt en tot de volgende droge periode.
De Water(G)Eus

Gelukkig (of niet) hebben deze heren in de
Boogbal nr. 1
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Dat kump in de Boogbal

•

Wij feliciteren:
- Dennis en Esther Lohschelder met hun gesloten huwelijk.
- Hennie en Karin Ketelaar met hun 12½jarig
huwelijk.
- Ton Scholten en Max Schut met het behalen
van resp. de koningstitel en de jeugdkoningstitel

Uitslagen:

• We kunnen dit seizoen weer een aantal

nieuwe leden verwelkomen bij GWVV. Veel
voetbalplezier bij GWVV gewenst!

• Via de krant moest GWVV 4 vernemen dat

Jules en Erna 40-jaar getrouwd waren. Geen
uitnodiging voor een feest o.i.d. nada niks. Ze
waren er met de familie een weekje tussenuit
naar Turkije. Gelukkig achteraf bleek er een
verkeerde berichtgeving in de krant te staan
en dat het geen veertig maar dertig moest zijn.
Geluk maar voor het 4e, over 10 jaar doen
Jules en Erna het nog eens dunnetjes over.

26 augustus 2008 beker
GWVV 1
- Zeddam 1

uitslag
2-5

31 augustus 2008
GWVV 1
GWVV 2
GWVV 4
-

uitslag
2-2
0-2
3-2

beker
VVG’25 1
Witkampers 3
Meddo SC 2

geworden bij de E1 en doen dat niet
onverdienstelijk. De 1e wedstrijd dag wisten ze
meteen al het zwaluwentoernooi te winnen.
Echter wat er bij Theo nog aan ontbrak was
een waterzak. Frank Rots die de vraag
meekreeg, reageerde met : “Och Theo doar
kö’j ow ook veur loaten opereren.”

• Schutters hebben we genoeg binnen de

-

GWVV 1
GWVV 2
Silvolde 5

GWVV 1
GWVV 2
GWVV 3
GWVV 4
Carvium 1
AD '69 3
GWVV 4

uitslag
5-7
0
2
8
4

-

2
1
0
4

10
2
4

1
2
0

15-9-2008 Veldhoek DA1 GWVV DA1

6

5

21-9-2008 Wolfersveen 1
Silvolde 3
21-9-2008
GWVV 3
21-9-2008
GWVV 4
21-9-2008

2
2
0
2

2
10
2
1

13-9-2008
14-9-2008
14-9-2008

• Theo en Danny van Wessel zijn de trainers

gelukkig in de ziekenmand. Eèn voordeel de
scootmobiel hoeft niet ongebruikt in de garage
te blijven staan. Beiden van harte beterschap.

uitslag
3-2

7 September 2008
Sint Joris 1
(beker) Etten 2
VVG '25 6
(beker) KSV 3

vliegtuig en stond ‘s morgens alweer met het
3e mee te voetballen dan noemen we nog
eens vliegensvlug.

• Zo vader, zo zoon. Bennie en Kay beiden on-

19 augustus 2008 beker
Ulftse Boys 1
- GWVV 1

5 september 2008 Dames Zaal
GWVV DA
- oc/Stob Job

• Jules stapte ‘s nachts half twee uit het

GWVV gelederen. Ton Scholten, Max Schut,
Gert Evers en als laatste Walter Hendrixen.
Echter Walter dacht door deze titel in de wacht
te slepen een basisplaats te bemachtigen.
Echter Ton van Gelder hield hem weer op “ De
Bank” Walter had een paar vertroostende
woorden richting zichzelf: “Zolang ik bi’j Theo
Heutinck op de bank mag zitten heur i’j mien
niet klagen”. In de tweede helft schoot Walter
ook geen deuk in een “peksken botter” hij had
een week eerder Achter de Molen z’n kruit al
verschoten.

UITSLAGEN
COMPETITIE SENIOREN

GWVV 1
GWVV 2
Stokkum 3
Stokkum 4

Voor programma zie elders in de Boogbal

• De wedstrijd van ons 1e elftal tegen St.Joris

begon later i.v.m. het nog niet aanwezig zijn
van de scheidsrechter. In de kantine opperde
Gert Ketelaar om bij de koffie de toeschouwers Elke’s Pflaumetorten te laten proberen.
Elke en Frans waren op de fiets, wat toch wel
iets te lang zou gaan duren. Deze keer niet,
maar wie weet staat ons nog een keer een
verrassing te wachten van Elke.

• Op weg naar een uitwedstrijd in Terborg met

• Ook is de leiding van GWVV 2 ongelukkig,

eerst Victor met z’n knie en Joost heeft zich
lelijk in de vingers gezaagd. Jongens veel
sterkte gewenst!
Boogbal nr. 1

de F-pupillen, hebben de kinderen het in de
auto over opa’s en oma’s over hoe oud ze zijn.
Waarop èèn van de kinderen zegt: “Mijn opa
leeft niet meer, die is in 1944 uitgestorven”.
Hoort u ook een keer zo’n grappige uitspraak
laat het ons weten.
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•
Dat kump

Als u deze jongen ziet in
brochures etc. Hij is niet te
koop, te huur of te leen. Hij
showt alleen de outfit voor
een bij ons bekend merk, ‘s
Zondags is Jappie te
bewonderen in het 1e van
GWVV.

Programma G.W.V.V.

*Bern-Juni 2008*

WIJ WAREN ERBIJ!
(op naar Wenen.....
.....en daarna op de woonboten
springen in Amsterdam!)
Groeten Toon, Dennis,
Rick, Erwin, Marco.

• Deze mail kregen we toegezonden in juni

tijdens het EK, vlak voor de wedstrijd tegen
Italië. Tom Egberts wordt geinterviewd door
Marco, verslaggever van de Boogbal in Bern.

(onder voorbehoud)

27-9-2008
27-9-2008
27-9-2008
27-9-2008
27-9-2008
27-9-2008
28-9-2008
28-9-2008
28-9-2008

DZSV E3
Ulftse Boys F5
AZSV E11
GWVV C1D
GWVV A1
GWVV 1
GWVV 2
Ajax B 4
Westendorp 1

GWVV E1
GWVV F1
GWVV E2
KSV C2
DZSV A2D
Den Dam 1
Winterswijk 4
GWVV 4
GWVV 3

8:45
9:00
11:30
13:00
14:30
17:00
10:00
10:00
10:30

3-10-2008
4-10-2008
4-10-2008
4-10-2008
4-10-2008

Steenderen DA2
GWVV E1
GWVV E2
GWVV F1
Silvolde C2

GWVV DA1
VVG '25 E4
Silvolde E4
SDOUC F5
GWVV C1D

21:00
10:00
10:00
10:00
13:30

4-10-2008
5-10-2008
5-10-2008
5-10-2008
5-10-2008

Varsseveld A2D
GWVV 3
GWVV 4
SVGG 2
Ratti 1

GWVV A1
SVGG 3
Zelhem 6
GWVV 2
GWVV 1

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

10-10-2008
11-10-2008
11-10-2008
11-10-2008
11-10-2008
12-10-2008
12-10-2008
12-10-2008
12-10-2008

GWVV DA1
SDOUC E4
Etten F2
GWVV C1D
GWVV A1
Den Dam 2
KSH 2
Gendringen 4
GWVV 1

Brasil '77 DA1
GWVV E1
GWVV F1
Ajax B C1D
WVC A2
GWVV 3
GWVV 2
GWVV 4
SVGG 1

20:00
9:00
9:00
13:00
14:30
9:30
10:00
10:00
14:30

RKZVC 3
MEC 5

10:00
10:00

19-10-2008 (beker) GWVV 2
19-10-2008 (beker) GWVV 4

Boogbal nr. 1

25-10-2008
25-10-2008

GWVV E1
GWVV E2

Terborg E3
Ajax B E3

10:00
10:00

25-10-2008
26-10-2008
26-10-2008
26-10-2008

GWVV F1
Silvolde 4
Dinxperlo 5
GWVV 1

Varsseveld F7
GWVV 3
GWVV 4
Aerdt 1

10:00
10:00
10:00
14:30
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Jeugdnieuws

B
egon het seizoen voor de meesten eind augustus met de
eerste trainingen, voor het jeugdbestuur was dat al eerder.

Een vergadering in Groenlo werd bij gewoond op een zaterdagochtend om erbij te zijn wat betreft indelingen voor de pupillen.
Ook is Marcel druk in de weer geweest om het voor de A en C, die
beiden een kleine groep hebben, zo gunstig mogelijk te maken. D.w.z.
dat er soms van de C-spelers gebruik kan worden gemaakt door de A.
We wensen iedereen een fijn seizoen 2008-2009 toe met veel
voetbalplezier. Met ouders die zich op een positieve manier laten
gelden en dat G.W.V.V. goed wordt vertegenwoordigd in de diverse
competities.

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:
Ferdie van de Pavert
Peter Roes
Marcel van de Pavert
Andres Moreno-Ruiz
Han van de Pavert
Simone Bussink
Jos Straub
Jacco te Kaat
Vincent Terwiel
Clemens Wissing
Tim Jansen
Ellen Rots
Carlo Molenaar
Ferenc Schepers
Nico Immink
Chiel Terhorst
Peter Berendsen
Pascal Bolk
Theo van Wessel
Danny van Wessel
Clubhuis:
Kitty Berndsen
Carla Mulder
Peter Roes
Leo Jansen
Kristel Aalders

tel.684915
tel.632025
tel. 686163
tel.631229
tel.681600
tel.632239
tel.684134
tel. 632621
tel. 346822
tel. 640815
tel. 630487
tel. 685775
tel. 684952
tel. 640067
tel. 640168
tel. 681271
tel. 685656
tel. 632128
tel. (0315)
323800
tel.
0612707858
tel.632260
tel.631625
tel.632025
tel.630492
tel. 632727

Boogbal
Uiteraard hopen we op copy van de voetballers, van de leiders en
trainers, evt. van ouders. Simone zal zich vanuit de jeugd hier mee
bezig houden, maar het initiatief moet van verschillende kanten
komen. Ideetje? .Kom er mee!
Lotenverkoop
Ook dit jaar zullen er weer lootjes worden verkocht bij de thuiswedstrijden van G.W.V.V.
De C-junioren zullen zich hier dit jaar mede voor inzetten. De
opbrengst was de laatste jaren goed te noemen. Hier heeft de hele
jeugd van geprofiteerd en zullen ze ook in de toekomst leuke dingen
van kunnen doen. Denk hierbij aan materiaal, (ballen etc.) maar ook
aan activiteiten.
Scheidsrechters
Ook dit jaar zullen er weer verschillende mensen gevraagd worden
om een wedstrijd te leiden. We hopen natuurlijk dat mensen dan ja
zeggen. Dennis Boerboom heeft al het goede voorbeeld gegeven.
Klasse.
Teleurstellend
Gelukkig niet elk jaar, maar toch maken we het mee.
We starten in een nieuw seizoen en dan blijkt dat een speler toch niet
meer op voetbal wil / zit. Soms is er dan nog contact, waar bij het één
en ander uitgelegd wordt, maar soms ook niet. Een situatie die wel
erg vervelend is, zeker ook naar andere jongens, leiders en trainers
toe.
Standenborden A en C
De standenborden voor de A en C zijn weer in orde gemaakt.
We hopen dat vanuit de beide teams er ook gezorgd wordt om het
steeds actueel te houden.
Nieuwe spelers, nieuw kader
We wensen alle nieuwe spelers bij de jeugd van G.W.V.V. veel
voetbalplezier toe. Uiteraard ook een welkom aan nieuwe trainers en
leiders. Dank dat jullie je willen inzetten, samen met anderen, voor de
jeugd van G.W.V.V.
F – pupillen
Deze groep heeft een ander competitienummer.
Dat betekent dat er een ander schema is van uit – en thuiswedstrijden. Zo klopt het papier m.b.t. vervoer wat aan ’t begin van het
seizoen is ingedeeld niet meer. Hou daar rekening mee. Overigens
kunnen er altijd wijzigingen plaatsvinden.
Onze jeugdsecretaris Marcel weet daar alles van. Zo waren er de
eerste competitieronde (13-9) al bij 3 van de 5 jeugdwedstrijden een
wijziging.
Een kort rondje langs de teams:
Kleuters
Een flinke groep met veel nieuwe gezichten. Geen gemakkelijke taak
voor de enthousiaste trainer Ferenc, want hier kan een jaar

•
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leeftijdsverschil al veel betekenen.

• F – jes

Een groep waarbij dus verschillende
‘kleutervoetballers’ van het vorig seizoen zich
hebben aangesloten. Pascal, als nieuwe trainer /
leider, weer actief bij G.W.V.V.

• E2

Enkele F – jes maken deze groep compleet,
waarbij ook 2 dames actief zijn.
Carlo is hun trainer op de vaste trainingsavond.
Op de dinsdag is er een extra training voor alle E
– pupillen.

• E1

O.l.v. Theo en Danny gaan zij de competitie in.
Fanatiek en vol plezier.
Misschien zal er soms een speler van deze groep
worden gevraagd om bij de C te spelen, want
een D hebben we niet. Deze groep zal
hoogstwaarschijnlijk nog 1 seizoen op een klein
veld spelen en daarna het ‘echte’ werk.

• C – junioren

Een kleine groep met veel leeftijdverschil. We
hopen dat iedereen toch dit seizoen aan zijn
trekken kan komen en dat de onderlinge sfeer
positief blijft. Andrés en Tim zijn de leiders. Af en
toe kan er vanuit de A eentje gevraagd worden
om in- of bij te springen.

• A – junioren

Ook dus een kleine groep. Gelukkig heeft de
voorzitter wat eigen kapitaal, zijn zoon Nick,
toegevoegd. Ze konden al eerder starten met
trainen door zich aan te sluiten bij de selectie.
Helaas is daar minimaal gebruikt van gemaakt.
Iedereen zal vol aan de bak moeten en komen.
Peter Berendsen is als oudgediende weer terug
en samen met Han voor dit team
verantwoordelijk. In de eerste weken heeft dit

team al bijgesprongen bij de senioren. Door op
donderdag mee te trainen hopen we dat de
overgang naar de senioren ook soepel zal
verlopen en trainen met een grotere groep is
soms ook prettig.
Shirts
Er is bij de pupillen weer een verdeling geweest
van de shirts, gesponsored door Zalencentrum
De Zon. Wees er zuinig op en uiteraard alleen
voor wedstrijden gebruiken en ze blijven eigendom van de vereniging. Mocht iemand toevalligerwijs nog een ‘oud’ shirt hebben, lever het dan
in bij iemand van het jeugdbestuur. Wanneer je
gestopt bent gaan we er vanuit dat je je shirt hebt
ingeleverd. Of er is een afspraak gemaakt dat je
nog eens bijspringt en het verstandig is om het
nog maar even te houden.
Pechvogel 1, Pechvogel 2 !
Bij het begin van het seizoen ontbrak er 1 speler
bij de E1. Rick Sommers… hij had de pech dat hij
in de vakantie in het gips kwam. Hij had zo z’n
vakantie (met alle leuke dingen) wel anders
voorgesteld. Op dit moment hopen we dat hij snel
weeregezond en wel op het veld kan staan.
De 1 competitiewedstrijd van dit seizoen zal Kay
Mulder ook niet snel vergeten. Thuis op
maandagavond tegen MEC.
Met een van pijn vertrokken gezicht moest hij uit
het veld. Later bleek er al een flinke zwelling net
boven z’n enkel te zijn ontstaan. De ernst werd
echter in eerste instantie niet ingeschat.
Na een nacht vol pijn, een bezoek aan huisarts
en ziekenhuis werd ’t duidelijk. Een breuk in
scheen- en kuitbeen. Een operatie volgde; een
schroef werd geplaatst.
Nu rusten en hopen op een goed herstel.
Rick en Kay… vanuit de jeugd ’t allerbeste
gewenst en dat de pech die jullie nu al in het
begin van ’t seizoen hebben gehad, genoeg mag
zijn voor jullie en alle spelers.

Peuter of pupil van de week?
Hallo allemaal,

M
ijn naam is Ruud van de Pavert. Mijn papa
is keeper in het 2 en mijn mama zit in het
e

bestuur. Ik mocht met mama
mee naar de
bekerwedstrijd van het 1e. Toen ik de
bestuurskamer binnen kwam zat de
scheidsrechter er en die vroeg of ik de pupil van
de week was. Dat was ik niet, maar ik vond het
wel leuk om te worden. Ik moest een tenue
aandoen van GWVV en toen mocht ik met Jos
mee naar de kleedkamer.
Daar zaten de
voetballers van het 1e. Ik mocht met ze mee het
veld op en ik mocht de aftrap doen met Jurgen.
Toen mocht ik een goal maken bij de keeper van
de tegenstander. Met mijn korte beentjes was het
een hele afstand om af te leggen, dus toen ik bij
de goal kwam was ik wel een beetje moe en de
keeper was heel groot. Maar ik heb toch
gescoord! Ik vond het zo leuk op het veld dat ik
niet meer weg wilde! Gelukkig was het langs de
kant ook leuk. Ik mocht bij de wisselspelers zitten
en uit de grote flessen water drinken. Na alle
inspanningen en indrukken was ik zo moe, dat ik

bij Bianca op schoot in slaap viel!
Ik heb een hele fijne
middag gehad en ik wil
iedereen bij het 1e daarvoor bedanken.
Groetjes van Ruud
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De Kleuters van G.W.V.V.

Iris Schut, Milan Frazer, Nova Schut, Boyd Ratering, Ties Flipse, Koen Offenberg, Cas
Steenbreker, Sem Schepers, Paul Maikel van Barele en Jeroen Bruins.

De kleuters wachtend
op hun beurt

De F-pupillen op het zwaluwentoernooi

F1 pupillen

Staand v.l.n.r. leider Pascal Bolk, Jelle Boland, Bart Rots, Sam Overbeek, Sjoerd Immink, Koen
Rozeboom, Cas Aalders, leider Clemens Wissing. Geknield v.l.n.r. Robin Klompenhouwer, Justin Bolk,
Maarten Wissing, Douwe Flipse en Timo Steenbreker.
Boogbal nr. 1
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
Oktober
5 Oud papier ophalen

Fanfare
Nieuws
Fanfare – weetjes:
Wist U dat:
•

Dit de laatste “oude” Fanfare-weetjes zijn van
vorig seizoen?
• Henri opvallend gul is bij collectes? Tijdens
onze Anjerfonds actie bleek dat we te weinig
collectebussen hadden, en afgesproken werd dat
nadat Femke met haar route klaar was, ze de bus
naar Lotte zou brengen. Zij kon dan met deze
bus verder collecteren. Femke gaat op de fiets
naar huize Hebbink en belt aan. Henri doet open
en hij let alleen nog maar de collectebus.
Achteloos pakt hij de portemonnee, en doet zijn
bijdrage in de bus. Femke antwoord stilletjes:
“Ehe, ik kwam allen de bus maar naar Lotte
brengen hoor…..” Henri, namens het Anjerfonds:
Hartelijk bedankt!
• De Kermis weer goed is verlopen. Nadat de
Fanfare op zaterdag een “erg klein korps” was,
herstelden we ons goed. De rest van de dagen
was de opkomst erg goed. Ook tijdens de
loodzware, warme en lange optocht op zondag
waren vele leden present. Vele opmerkingen over

T
ijdens het
grote buurtfeest

het warme weer werden gemaakt. Laten we het
erop houden, dat het zo warm was, dat bijna
alles “zweette en plakte”……… Ook de
samenwerking tussen Gilde en Fanfare was
prima: Tijdens het vogelschieten werd uit de
bestuurskringen van het Gilde een lekker bordje
tomatensoep gezorgd. Dit werd onder de
muzikanten eerlijk verdeeld.
• De Fanfare gaat met haar tijd mee, en is
volop op de populaire Hyves site te bewonderen.
Vele foto’s, berichten en krabbels zijn er op terug
te vinden. Met dank aan Mieke en Anne.
• W e een echte huisfotografe in huis hebben?
Bij nagenoeg alle activiteiten is ze paraat. En
haar naam: “ Pien Paparrazzi”.
• Het Fruhshoppenconcert is lekker
ontspannen en onder een zonnige
omstandigheden verlopen. Leuk was dat De
Gelderlander de dag erna hier veel aandacht aan
schonk, en met een grote foto “Varsselder en
Veldhunten” op de kaart heeft gezet. Veel
toeschouwers kwamen met de pendel huifkar
naar het Fruhschoppenconcert, en hopelijk
komen volgend jaar nog meer mensen op deze
gezellige ochtend af.
In de volgende Boogbal weer volop nieuws over
de start van het nieuwe seizoen!
Groetjes,
Leo

Gert Evers Koning

op zaterdag 30
augustus
2008 van het
Eusterke en de
Pastoor
Reulinkstraat is
Gert Evers
koning geworden
door de romp
van de vogel te
schieten.
De hals werd
geschoten door
Willemien Frazer,
een vleugel door
Bennie Jansen en Leo Bruggeman had een
vleugel en de staart. Het feest, in Country en
Western stijl werd afgesloten met lasso werpen,
kruisboog schieten, darten en hoefijzer gooien.
Boogbal nr. 1
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Walter Koning

D

(Cafe de Bank Doetinchem)

it jaar is Walter Hendrixen koning
geworden en z'n vrouw Brigitte koningin van
de buurt Achter de Molen, in Varsselder
Veldhunten (zie foto)
Zoals elk jaar wordt er op de 2e zondag van
september een buurtfeest gehouden met als
klapstuk het vogelschieten, in een spannende
eindstrijd werd Walter Koning.
Ook voor de ±30 kinderen van Achter de molen
was er genoeg vertier. Zo was er onder andere
een springkussen en werden ze vermaakt
Door een animatie act.
Uiteraard was alles tot in de puntjes geregeld met
drank en een warm en koud buffet.

De Zonnebloem
kleurt je wereld!

Uitstapje Rijnpromenade Emmerik
De vrijwilligers van de Zonnebloem, afdeling
Varsselder, zetten zich in voor mensen die door
ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke beperkingen hebben.
Door het bezoeken van mensen en diverse
activiteiten te organiseren, zoals
ontspanningsmiddagen in de Smeltkroes en De
Zon, Bingo, middaguitstapjes, proberen wij de
mensen weer een plezierig moment in hun leven
te geven.
De afgelopen weken hebben wij loten aan de
deur voor de actie Zonnedag verkocht. Ook is het
mogelijk om deze loten bij het Zonnebloemkraampje bij het centrumfeest te kopen. Door
middel van dit opgebrachte geld kunnen wij
diverse uitstapjes voor deze mensen organiseren
en zieke mensen met een bloemetje opvrolijken.
Natuurlijk zijn er ook mooie prijzen te winnen. De
uitslag van de trekking wordt in de Boogbal
bekend gemaakt.
Bent u geïnteresseerd in onze organisatie of één
van onze activiteiten? Dan kunt u contact opnemen met één van onze vrijwilligers. Zijn er
mensen bij u in de buurt die ziek zijn of uit het
ziekenhuis komen en een bloementje
verdienen, neem dan contact met ons op.
Groeten van de vrijwilligers,
Els Versleyen, Anny Vonk, Ida Kraaijvanger,
Riny Schut, Wil Steutel en Dianne Bujak.

1. Cursusaanbod najaar 2008 Fidessa Welzijn
(Ulft)
In het najaar 2008 staan voor jong en oud
wederom een aantal activiteiten en cursussen op
het programma. Het aanbod is afgelopen
woensdag 27 augustus verschenen in de Fidessa
Welzijnskrant die ook bij u thuis werd bezorgd.
Bekijk het aanbod eens en geef u op.
Zo wordt er o.a. het volgende aangeboden: diverse
kookcursussen, computercursussen, mandala
tekenen, workshops fotobewerking, internet en e
mail, thema koken naar landen, Turks en Spaans
op reis(talencursussen), workshop kristal tekenen
en Mozaïeken, Bloemschikken op locatie, tekenen
en schilderen in Silvolde, verschillende MBVO
activiteiten en Koersballen, activiteiten voor
kinderen en nog veel meer. Wees er snel bij want
vol is vol.
ACTIVITEITEN AGENDA periode t/m

november:
1 oktober
7 oktober
7 oktober
15 oktober
21 oktober
22 oktober
23 oktober
23 oktober
29 oktober
3 november
4 november
6 november
13 november
14 november
19 november

Dag van de Ouderen in Megchelen
Start Mandala tekenen volwassenen
Themamiddag over geheugen
Gezamenlijke koersbaldag in de Smeltkroes
Najaarsbuffet in wijkrestaurant Etten
Thema koken Spanje
Najaarsbuffet in wijkrestaurant “t Klooster Ulft
Start workshop 2 Excel
Start verrassend tekenen
Start workshop 5 computer onderhouden
Start koken voor mannen
Start workshop 4 Het maken van internet pagina’s
Start workshop Mozaïek
Start workshop kristal tekenen
Start workshop 3 internet en e mail

2. ACHTERHOEKS BUFFET IN HET
WIJKRESTAURANT ETTEN en Ulft
Op dinsdag 21 oktober in wijkrestaurant Etten en
op donderdag 23 oktober(Klooster Ulft) is er een
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ACHTERHOEKS buffet, voor iedereen die van
lekker eten en gezelligheid houdt.
Opgave t/m 17 oktober mogelijk bij Fidessa
Welzijn telefoonnummer 695920 of dagelijks
rondom 12.00 uur in het wijkrestaurant.
Iedereen is welkom, verwen u zelf op een
heerlijk buffet en laat u verrassen.
Kosten € 12,50 inclusief 1 consumptie en koffie
en het buffet bestaat uit Bruine bonen met
karnemelksesaus, andijvie salade, gekookte
aardappelen, uitgebakken spek, zuurkoolschotel,
jachtschotel met appeltjes, griesmeel met
bessensap, watergruwel.
3. Themamiddagen “Vitaal geheugen”
In Ulft vindt op dinsdag 7 oktober een
themamiddag plaats waarin het geheugen
centraal staat. In Varsseveld vindt deze
themamiddag op woensdag 8 oktober plaats. De
themamiddagen zijn bedoeld voor alle mensen
(50+) die meer willen weten over de werking van
het geheugen en hoe je het geheugen optimaal
kunt laten functioneren. Marijke te Hennepe,
psycholoog van GGNet Preventie, zal de
inleiding verzorgen. De middagen worden
georganiseerd door GGNet Preventie in
samenwerking met Fidessa Welzijn.
Tijd en locatie: dinsdag 7 oktober: 14.00 – 16.00
uur, Fidessa Welzijn,
Deurvorststraat 34, Ulft. Woensdag 8 oktober:
14.00 – 16.00 uur, Kwaksmölle,
Doetinchemseweg 48, Varsseveld.
Als mensen ouder worden, gaan de hersenen
langzamer functioneren. Daardoor schiet een

naam minder snel te binnen of vergeet men wat
men wilde doen als men naar een andere ruimte
loopt. Mensen kunnen zich daarover zorgen gaan
maken. Tijdens de themamiddag gaan we op een
open en ontspannen wijze aan de slag met
misverstanden rond het functioneren van het
geheugen op oudere leeftijd. Tevens komen
andere oorzaken aan bod die het geheugen
belasten zoals het verlies van een dierbare, een
sombere stemming, piekeren, een te druk leven,
overbelasting door zorg voor een ander en
dergelijke. In de pauze is er gelegenheid de
boekentafel te bekijken waarop allerlei informatie
te vinden is rond het thema geheugen en
geestelijk vitaal blijven. Na de pauze is er
gelegenheid om vragen te stellen. De themamiddag zal inzicht bieden in de normale veranderingen van het geheugen bij het ouder worden. U
krijgt adviezen en tips om uw geheugen vitaal te
houden.
Graag willen we weten op hoeveel deelnemers
we mogen rekenen. Meldt u zich daarom even
aan bij: GGNet Preventie Oost-Gelderland en De
Liemers: tel. 0316 – 25 07 60, e-mail:
preventie@ggnet.nl, of bij Fidessa Welzijn, tel.
0315 – 69 59 20.
4. woensdag 15 oktober gezamenlijke
koersbaldag in de Smeltkroes Ulft, open inloop
van 11.00 – 12.30 en van 14.00 – 15.00 uur.
Wellicht speelt u binnenkort zelf koersbal. Kom
eens kijken.
Op verzoek wordt u een folder opgestuurd.

Weet je nog van toen?

O

p 22 en 23 Augustus werd weer het Huntenpopfestival gehouden. Een evenement dat in de
loop der jaren is uitgegroeid tot een landelijk en internationaal gebeuren.
Ook dit jaar werd het weer een groot succes voor de organiserende mensen, die hier het hele jaar
doorlopend mee bezig zijn. Hiernaast zijn er een zeer groot aantal vrijwilligers die hun medewerking
verlenen om het financieel haalbaar te maken. Ook de vele sponsoren die hun bijdrage leveren in geld
of hand- en spandiensten zijn onmisbaar geworden. Hierdoor is het mogelijk om door de veelzijdigheid
van het hele gebeuren op deze twee dagen, de bezoekers voor redelijke entreeprijzen veel te bieden.
De plaatselijke bevolking krijgt zelfs een gratis entreekaart toegestuurd voor twee personen in elk
gezin. Omdat het festival voor de 19e keer werd gehouden, worden nu reeds plannen gemaakt voor het
4e lustrum in 2009.
Om echter terug te keren naar de oorsprong van dit bijzondere evenement in het Veldhuntense
landschap, moeten we terug naar 1983. Toen nodigde Walter Hendrixen alle plaatselijke verenigingen
uit om op een vergadering te komen. De doelstelling was een dorpsfeest te houden onder de naam
“Nacht van Hunten” dat plaats zou vinden rond café De Zon. De 20 stands met uiteenlopende spellen,
muziek zang e.d. trokken die avond, die om 21.00 uur begon en na middernacht eindigde, ruim 4000
toeschouwers. Het dorp was een evenement rijker dat zich de volgende jaren herhaalde met telkens
minder belangstelling.
Walter en Brigitte Hendrixen zochten intussen naar iets anders. Zo werd in 1989 in café De Zon aan de
stamtafel het idee geboren voor een muziekfestival. Omdat het festival rond hemelvaartsdag werd
gehouden kreeg het de naam mee van “Huntense Hemelfeesten”. De eerste editie in 1990 werd een
commercieel gebeuren met Normaal, Herman Brood en het Ulfts Mannenkoor. Tevens werd er een
kermis en markt aan toegevoegd en dit alles werd een daverend succes. Het 2e en 3e jaar werd een
soortgelijk programma gebracht met telkens anderen bands en koren. Dit gebeuren vond plaats aan de
Azewijnsestraat, waar nu de zandwinning is. Na overleg kwam er een andere lokatie aan de
Berghseweg waar zich nog steeds de spektakelstukken afspelen met telkens nieuwe ideeën. Er werd
Boogbal nr. 1
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Opstelling “nacht van Hunten” 1983
een Stichting opgezet en onder de naam “Huntenpopfestival” ging het in 1993 van start. In dit jaar
kreeg ook de “Huntenkunst” gestalte en werden 5000 schilderijen tentoongesteld en te koop
aangeboden. Enkele jaren later is de “Huntenkunst” verhuisd naar Doetinchem. Het Huntenpop was en
is ieder jaar weer een hoogtepunt in het dorp, wat evenementen betreft. Elk jaar kan men andere
tenten, podia, een opgezette camping en allerlei ludieke activiteiten aanschouwen. Ook de afsluiting
van het doorgaand verkeer is bijzonder, omdat dit gebied dan dienst doet als parkeerruimte voor auto’s.
Menig beroemd artiest en Band heeft dan ook al kennis gemaakt met Varsselder-Veldhunten. Van BZN
tot Fischer Z en koren uit binnen- en buitenland. Wie dan ook medio augustus het landelijke Veldhunten
aandoet, ziet van nabij hoe hier in enkele dagen een artiestendorp wordt neergezet, bestaande uit 5
podium tenten, waarin 28 bands optredens verzorgen, een restaurant, straattheater, camping en
busvervoer.
Verder is er een lokatie waar de grote jongens komen praten over cultuur, zaken en iets los maken in
de samenleving voor verder ontwikkelingen.
Je hoort dan ook wel eens van langskomende fietsers, komt hier een circus? Of zoals een westerling
een keer opmerkte: ” Hoe is het mogelijk, om in dit Gods verlaten land zoiets op te zetten”! Wat had je
gedacht vulde organisator Walter Hendrixen onlangs in een landelijk blad aan. Op televisie wordt de
Achterhoek nog wel eens belachelijk gemaakt en denken sommige mensen dat de politie hier nog op
een varken rondrijdt. Nee, het is een festival, waar je nagenoeg geen wanklank over hoort.
Wat soms niet meewerkt is het weer, dat je niet kunt organiseren, maar een kniesoor die hierover zeurt.
Rijplaten en balen stro brengen dan uitkomst op het soms doorweekte en modderige terrein. Een sterk
punt van de organiserende mensen is, dat men soms door tegenslag, slecht weer of afzegging van een
band, even later de plannen al weer klaar hebben voor een volgend jaar. Hiermee blijft de identiteit van
een jaarlijks dorpsgebeuren
behouden, waarbij velen
zijn betrokken.
We zijn benieuwd, wat het
20-jarige Huntenpop ons
volgend jaar weer brengt.
B. Kroesen
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Standen en Topscoorders 2008-2009
STAND 1e PERIODE

6e klasse E

Club
Socii 1
Etten 1
GWVV 1
Wolfersveen 1
Den Dam 1
Aerdt 1
NVC 1
Ratti 1
Carvium 1
VVL 1
SVGG 1
Sint Joris 1

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
7
7
4
4
4
3
3
1
0
0

10
6
14
8
5
6
2
5
3
1
2
0

0
1
3
2
4
6
2
9
15
5
7
8

Res. 5e klasse

Club
GWVV 2
Ulftse Boys 3
Winterswijk 4
Varsseveld 4
KSH 2
FC Trias 5
SVGG 2
VIOD 5
AD '69 3
Silvolde 3

Silvolde 5
Gendringen 4
Sint Joris 3
Halle 4
Ajax B 4
Stokkum 4
Pax 9
GWVV 4
Keijenburg. Boys 6
Zeddam 3
Zelhem 6
Dinxperlo 5

Socii 1
Etten 1
GWVV 1
Wolfersveen 1
Den Dam 1
Aerdt 1
NVC 1
Ratti 1
Carvium 1
VVL 1
SVGG 1
Sint Joris 1

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
7
7
4
4
4
3
3
1
0
0

10
6
14
8
5
6
2
5
3
1
2
0

0
1
3
2
4
6
2
9
15
5
7
8

Res. 7e klasse

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2

4
4
4
3
3
2
1
1
1
0

12
11
4
3
6
5
1
3
5
5

Club

4
7
2
2
6
5
1
4
9
15

Den Dam 2
Silvolde 4
Stokkum 3
SVGG 3
VIOD 8
Zelhem 5
VVG '25 6
Gendringen 6
Westendorp 1
Doetinchem 6
Ulftse Boys 5
GWVV 3

Gespeeld Punten voor tegen
3
2
2
3
1
1
2
2
2
2
2
2

9
6
4
4
3
3
3
3
0
0
0
0

12
12
3
7
6
3
10
6
4
2
2
0

6
3
1
8
1
2
7
4
7
9
9
10

1e klasse Vrouwen Futsal DA1

Res. 7e klasse

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
3
3
3
3
0
0
0
0

10
8
8
5
4
3
4
2
3
3
0
0

0
0
0
3
3
2
4
5
9
9
6
9
Boogbal nr. 1

Club
Gelre FC DA1
oc/Stob-Job Uitzend DA1
Gelre FC DA2
LZVV/Sport-innLochem DA1
Veldhoek DA1
Steenderen DA2
Steenderen DA1
Grol DA1
GWVV DA1
Brasil '77 DA1
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Gespeeld Punten voor tegen
2
2
1
1
2
0
1
1
2
2

6
6
3
3
3
0
0
0
0
0

27
12
8
6
6
0
1
3
10
2

4
6
1
0
11
0
8
11
13
21

TOPSCOORDERS SENIOREN
naam
Tom Wanders
Jasper Engelen
Jeroen Aalders
Ramiro Tersteeg
Martin Bolk
Carlo Molenaar

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009

elftal
2
1
1
1
1
2

Sebastiaan Flipse
Tim Heutinck
Andres Moreno
Werner Wellink
Marcus Schwartz
Han van de Pavert
Gert Martens

doelpunten
5
4
3
2
2
2

1
2
2
2
2
4
4

1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN en PUPILLEN :
Club
MvR A2
AZSV A3
Westendorp A1D
WVC A2
GWVV A1
Longa '30 A4
Gendringen A2D
SDOUC A2
Varsseveld A2D
DZSV A2D

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2

6
6
3
3
3
3
0
0
0
0

15
9
10
8
2
4
3
0
0
3

0
3
0
0
0
13
4
7
11
16

Topscoorders A-junioren:
naam:
aantal doelpunten

Chiel Terhorst

Club
GWVV E1
SVGG E1
Varsseveld E4
SDOUC E4
Terborg E3
Westendorp E1
Silvolde E3D
Gendringen E3
VVG '25 E5
DZSV E3
VVG '25 E4
NVC E1

Gendringen C2
Longa '30 C4
Grol C4
GWVV C1D
Bredevoort C1DC
Silvolde C2
SDOUC C2
MEC C1
KSV C2
Erix C2
Ajax B C1D
Ulftse Boys C2

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2

6
6
6
4
4
3
3
0
0
0
0
0

12
7
4
7
6
16
3
1
0
3
2
2

1
3
1
2
2
4
4
6
8
5
8
19

2

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
3
3
0
0
0
0
0

31
17
9
11
7
10
5
5
4
0
5
2

2
5
2
6
4
8
11
9
10
6
12
31

Topscoorders E1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Thomas
Kris
Juul
Mick
Koen
Max
Lars

Club

Club
GWVV E2
Silvolde E4
DZSV E4
VVG '25 E6
SDOUC E5
AZSV E11
Gendringen E4
Varsseveld E5
Zelos E8
Ajax B E3

Gespeeld Punten voor tegen
2
1
1
2
2
0
1
1
1
1

6
3
3
3
3
0
0
0
0
0

12
7
8
8
9
0
4
2
2
0

Topscoorders E2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Djim Molenaar
Glenn Robben
Kay Gee Fredriks
Jordi Messing
Menno Berntsen
Wessel Immink
Maud Rots

10
10
6
2
1
1
1
Boogbal nr. 1
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4
2
1
1
1
1
1

6
0
3
7
12
0
6
4
7
7

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009

Stand voorjaarscompetitie pupillen
Club
SDOUC F5
GWVV F1
Etten F2
FC Trias F7
Varsseveld F7
AD '69 F2
DZSV F3
SKVW F4
Gendringen F4
Ulftse Boys F5
Terborg F3
Longa '30 F13

Gespeeld Punten voor tegen
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

6
6
6
4
4
3
3
3
0
0
0
0

32
23
22
9
6
14
4
4
4
2
1
1

1
3
2
3
5
6
12
14
7
8
23
38

Topscoorders F-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Sam
Robin
Bart
Douwe
Sjoerd
Jelle

Cas in actie op het
zwaluwentoernooi
Boogbal nr. 1
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12
5
2
2
1
1

