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Nieuws
E
en nieuw seizoen is altijd spannend voor
de redactie van de Boogbal.
Hoe zouden de mensen de vaak subtiele
wijzigingen in de lay-out vinden? Komen er massaal reacties of heeft niemand het in de gaten?
Nu is waarschijnlijk 1 lid van de redactie iets
gevoeliger voor reacties dan de rest, want hij was
de enige die iets gehoord had. De rest van de
leden heeft niets gehoord en geen reactie is
natuurlijk beter dan een negatieve reactie. We
nemen dus aan dat de wijzigingen in de smaak
vallen en hierbij gelden ze dan ook minimaal voor
1 jaar.
De Superelf gaat binnenkort van start, dus als u
nog geen deelnameformulier heeft ingevuld en
ingeleverd dan heeft u nog maar even de tijd.
Uiterlijk 30 oktober 2008 moeten de formulieren
bij Marco Jansen zijn!
Het seizoen is nu een aantal wedstrijden op gang
en nu kun je al een beetje zien waar de teams dit
jaar voor strijden. GWVV 1 en 2 doen beide mee
om de bovenste plekken. Normaal zijn het geen
ploegen die veel scoren, maar als je nu ziet
hoeveel goals er al door 1 en 2 gemaakt zijn dan
voorspeld dat alleen maar veel goeds voor de

rest van het seizoen. GWVV 3 heeft in het begin
een aantal punten verzameld. Helaas is dit maar
een tijdelijke tendens geweest. Ze zakken nu (net
als De Graafschap) langzaam maar zeker naar
een positie waar ze vorig jaar ook stonden (de
bodem). GWVV 4 heeft de selectie weer op
sterkte, tenminste wat het aantal spelers betreft.
Het voetbal is nog niet als vanouds. Een plek in
de middenmoot is dan ook op dit moment het
hoogst haalbare. Wanneer de scorende mensen
weer in hun oude doen zijn dan zit er een lichte
stijging wel in.
Donderdag 30 oktober zal om 20:45 uur de
jaarlijkse ledenvergadering gehouden worden.
Alle leden zijn natuurlijk van harte welkom en om
alvast een beetje op te warmen staan de notulen
van de vorige vergadering in deze Boogbal en
natuurlijk ook de agenda. Verder zult u in deze
Boogbal weer stukjes vinden over en van de
verschillende teams. Het jeugdnieuws is ook
weer vertegenwoordigd. Wat ons wel een beetje
tegenvalt is de inbreng van de jeugd in de
Boogbal. Sinds jaren hebben we niet meer
zoveel jeugd gehad maar het lijkt alsof de copie
van de jeugd juist minder wordt. Tegenwoordig
MSN-en ze allemaal, dus typen moet toch geen
probleem zijn. Ferdie gaf het de vorige keer al
aan in het jeudnieuws, laat jullie horen, typ je
verhaal en mail het naar boogbal@gwvv.nl.
Wij wensen u allen weer veel leesplezier en
mochten er toch nog op- of aanmerkingen zijn op
de lay-out van de Boogbal seizoen 2008-2009
dan horen wij dat graag.
De redactie.

Geachte leden,
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING.
Deze zal worden gehouden in het G.W.V.V.-clubhuis op

Donderdag 30 oktober 2008 om 20.45 uur.
De agenda voor deze avond is als volgt:
1) Opening en mededelingen door de voorzitter
2) ingekomen stukken
3) Notulen algemene jaarvergadering d.d. 1-11-2007
4) Jeugdcommissie
5) Technische commissie
6) Plannen Gemeente
PAUZE
7) Verslag penningmeester
8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascommissie.
9) Begroting 2008/2009
10) Aftredend: Nico Slutter
(herkiesbaar).
Arnold Versleyen
(herkiesbaar).
Paul Schut (per 01-01-09)
(niet herkiesbaar).
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering gemeld worden bij het bestuur.
11) Rondvraag
12) Sluiting
Tot ziens op 30 oktober a.s. - wij hopen u allen te mogen verwelkomen.
Met sportieve groet,
Het bestuur
Boogbal nr. 2
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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
notulen ALGEMENE LEDENVERGADERING van 1 november 2007

OPENING
De voorzitter heet iedereen welkom.
Aanwezig: 46 leden + 7 bestuursleden.
Afgemeld: Ton v. Gelder, Rob v/d Pavert, Ferdie
v/d Pavert, Hans Bruins, Dennis Lohschelder,
Ellen Rots en Bennie Mulder.
MEDEDELINGEN
We hebben mooie nieuwe trainingspakken, maar
het is niet de bedoeling dat er buiten de wedstrijden om mee gelopen wordt!
De prijzen in de kantine zijn verhoogd. Na de zomer is de nieuwe inkoopprijs omhoog gegaan,
vandaar dat de verhoging vrij plotseling was.
Er is dringend behoefte aan nieuw barpersoneel.
Mensen kunnen zich melden bij Paul Schut of
Theo v. Niersen. Als er geen nieuw personeel bij
komt, zal dit gevolgen hebben voor de kwaliteit
en de openingstijden van de kantine. De barcommissie en het bestuur zullen in dat geval bij elkaar gaan zitten om maatregelen te bespreken.
In de winterstop zal het tassenrek vernieuwd worden.
In de winterstop zullen de douches van kleedkamer a en b opnieuw
betegeld worden.
Er is nu voor de 2e keer een ruit gesneuveld.
Meldt het a.u.b. het kan gebeuren dat je een ruit
kapot maakt, je bent er gewoon voor verzekerd,
dus meldt het gewoon.
A.u.b. geen informatie meer in de kantine op de
deuren hangen, daarvoor hebben we nu het kastje.
INGEKOMEN STUKKEN
Geen.
NOTULEN ALV 2006
Theo v. Niersen: de verlichting op het trainingsveld is nog steeds niet goed. Antwoord: de gemeente komt snoeien en inhammen maken voor
de doeltjes voor de jeugd, dus dan wordt het opgelost.
Theo v. Niersen: de tribune was mooi opgeknapt
door Leo Janssen, maar nog niet geschilderd.
Wordt er nu nog steeds gewacht op de gemeente? Antwoord: het schilderen moet nu wel gebeuren. Overleg volgt in de volgende bestuursvergadering.
Verder worden de notulen goedgekeurd. De
voorzitter en de secretaris zetten hun handtekening.
JEUGDCOMMISSIE
Frank Molenaar doet het woord.
Terugdenkend aan het afgelopen seizoen blijven
er natuurlijk enkele dingen hangen. Allereerst de
onvergelijkbare competities van onze F en D pupillen. En dat m.b.t. de najaarscompetitie en voorjaarscompetitie. De F-jes veel te zwaar en de Dtjes veel te licht ingedeeld. Tweemaal een kampioenschap voor onze D-pupillen, die het dit seizoen als C-junioren doen. Onze E-pupillen behaalden overigens ook een kampioenschap. Dus
er viel wel wat te vieren.
Verder was er een leuke Jan Riekendag, waar
onze B volop actief aan meedeed. Bij deze Bjunioren werd er overigens prettig samengewerkt

met de jongens uit Azewijn. Veel van deze jongens (en hun ouders) nemen zelfs de moeite om
tweemaal in de week naar Varsselder te komen
en te trainen. Zelfs op zondag werd er gebruik
gemaakt van onze jeugd, ook al leverde dit overigens nog wel eens discussie op.
Hoogtepunt was zeker het uitstapje naar de Vijverberg met z’n allen. De Graafschap behaalde
een periode in een mooie wedstrijd met jongens
en meisjes van GWVV op het veld en op de tribune.
Over dit seizoen valt er weer in elke Boogbal het
allerlaatste nieuws over onze jeugd te lezen. Ferenc heeft het kleutervoetbal overgenomen van
Eric, daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Alle
teams kennen een leuke competitie, waarbij alle
pupillen en onze C-junioren zich mogen vertonen
in hun nieuwe shirts. Dank aan allen die zich hiervoor ingezet hebben, vooral natuurlijk Bekker en
Zalencentrum De Zon, de shirtsponsors. Onze Bjunioren zijn overigens het vorig seizoen al in het
nieuw gestoken door de Welkoop.
Voor de toekomst laten we onze gedachten al
gaan over bijv. een krappe B en C- junioren
groep, een E zevental dat waarschijnlijk een Delftal moet worden en dat we op zoek moeten
naar een aantal nieuwe jeugdkaderleden. We
hopen hierbij op steun van iedereen die met de
jeugd meeleeft.
TECHNISCHE COMMISSIE
Jules v/d Pavert spreekt ook namens Koen Nieuwenhuis en Eugène Lucassen
Op papier hebben we een 64 spelers, maar het
zal nog hard werken worden om de elftalbezetting rond te krijgen.
Fokko Schepel is tussentijds gestopt om persoonlijke redenen. Nico Slutter traint het 2e op de
donderdagavond. Joost Schut en Victor van
Remmen nemen op zondag het leiderschap voor
hun rekening.
Sportief: bijna alle teams staan in het rechter rijtje. Dit is nog niet vaak gebeurd!
Een oproep: wees voorzichtig met de eigen
scheidsrechters!!!
PLANNEN GEMEENTE
Op dit moment is er een projectgroep, aangevuld
met de gemeente, die samen met buro Vitri overleggen.
De gemeente werkt traag. De verenigingen
moesten vragenlijsten invullen en die zijn laat terug gekomen.
Eigenlijk zijn er dus geen nieuwe dingen.
Zo gauw er nieuwe ontwikkelingen zijn krijgt iedereen een officiële uitnodiging voor een vergadering.
VERSLAG PENNINGMEESTER
Opvallende punten worden besproken.
Energieverbruik: voordelige afrekening t.o.v. jaar
daar voor.
Spel-en trainingskosten: factuur voor onderhoud
en ballen zijn eruit gehaald. Het valt iets hoger uit
door vervanging van zieke trainer en verdwenen
ballen.
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Kosten KNVB: hoger door abonnement Sportlink,
en kosten spelerspassen.
Bestuurs- en kaderkosten: in 2005 geen kaderavond gehad, vandaar nu hoger.
Voor geïnteresseerden: de balansgegevens liggen ter inzage op 20 december 2007 1 uur vóór
het potstoten.
KASCOMMISSIE
Koen Nieuwenhuis voert het woord. De bestuurskamer was koud, deed de penningmeester dit om
energie te sparen? Verder leek alles er goed uit
te zien.
Vaststellen kascommissie: Koen Nieuwenhuis is
aftredend. Bianca v. Wessel meldt zich aan. De
nieuwe kascommissie bestaat nu uit: Vincent te
Wiel en Bianca v. Wessel.
BEGROTING 2007/2008
De penningmeester is alvast begonnen met een
reservering voor het 50-jarig jubileum. Volgend
jaar is het 45-jarig bestaan, hier wordt niets aan
gedaan.
Er komen geen vragen vanuit de zaal.
BESTUURSVERKIEZING
Aftredend en herkiesbaar zijn: Wim Pruyn en
Paul Schut.
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, wat bete-

Het derde
D

e eerste twee wedstrijden verliepen niet zo
best, beiden verloren.
Bij de derde wedstrijd tegen Westendorp1 pakte
de leiding het anders aan, geen technische en
tactische bespreking voor de wedstrijd, maar
gewoon lekker spelen en winnen. Het resulteerde
in een goede wedstrijd,
waarbij een overwinning zeker terecht was, maar
eindigde in een een 0-0. Een week later tegen
Megchelen pakte zeer goed uit met een ongekend resultaat van 8-1. Daan Kroesen werd op
de rechtsbuiten positie gezet, kort voor het begin
van de wedstrijd werd hij nog gauw gewisseld
voor de rechts half positie met de mededeling dat
hij toch niet zou scoren. Wat deed Daan na tien
minuten: een loep zuiver keihard schot van ± 18
m. over de keeper in de linker bovenhoek.
Toeval, kwaliteit of toch positieve reactie op de
leiding. We zullen het zien in de loop van de
competitie.
Tegen het tweede van Azum stonden we weer
met beide benen op de grond, deze verloren we.
Zondag 19 oktober zijn we vrij, daarom hebben
we voor zaterdag 18 oktober een cultureel uitstapje georganiseerd naar de kermis in Bocholt.

kent dat Wim en Paul herkozen worden. Paul
heeft aangegeven steeds per seizoen te willen
bekijken of hij door gaat.
RONDVRAAG
Gert Ketelaar: Gaat het plan van de gemeente
alleen over de plaats van het dorpshuis of over
het dorpshuis met 2 of 3 velden? Reactie bestuur: op dit moment concentreert het zich op de
vraag of het dorpshuis er komt en zo ja, waar
dan. Het is dus afhankelijk van de plek waar het
dorpshuis komt. Op dit moment zijn de velden
dus niet in beeld.
Andres Moreno: Ik dacht dat roken in de kantine
niet meer mocht? Reactie bestuur: het is de wens
van de KNVB dat per 1 juli 2008 nergens meer in
kantines gerookt wordt.
SLUITING
De voorzitter bedankt iedereen voor de komst.
Gendringen, november 2007
W. Pruyn,
voorzitter

S. van de Pavert-Hebinck,
secretaris

V.M.C. Varsselderse Motor Club
Deze bestaat al behoorlijk lang. Toen we op onze
brommer een tocht naar Doetinchem hadden
gemaakt en één van ons brommer pech had,
zeiden we tegen elkaar dat we eigenlijk een
schuur moesten hebben, waar we de brommer
konden repareren. Op onze zoektocht door
Varsselder kwamen we terecht in de kippenschuur van de fam. Menting aan de Holserweg.
Deze werd opgeknapt en de naam V.M.C. was
snel verzonnen. Al snel kwamen er meer jongens
en meiden bij en toen de verbouwing klaar was
werd de naam veranderd in de Keet.
Een brommer heeft er nooit ingestaan, alleen die
van Torro heeft er gestaan voor de kachel te
drogen. Hij vergat bij Menting de afslag en belandde bij Wienholst in de zutgraaf. Er werden
regelmatig verjaardags partijtjes gegeven in onze
jeugd. We moesten ons zelf vermaken.
De V.M.C. hielden we nog wel in ere, want vanaf
23.00 uur gingen we naar buiten brommers
kijken. Jovink heeft hier later nog een lied op
gemaakt.
Grüβen Erik aus Süderwick

In de vorige boogbal had ik een aantal afkortingen vermeld van verenigingen waar onze
spelers lid van zijn.
Hier volgen de betekenissen:
P.M.C. Polse Motor Club
Gaan elke woensdagavond in de zomer toeren
en 2 keer in de zomer een 2-daagse toertocht
door de Eifel en Sauerland streek.
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D e wedstrijd GWVV-Den Dam had natuurlijk
een persoonlijk tintje, voetballen tegen de

.
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schatting was volgens ons geen sprake maar we
kwamen niet in ons spel. We kwamen de eerste
helft op een 1-0 voorsprong door Maik Jansen, al
leek het wel een eigen doelpunt van SVGG maar
we geven Maik het voordeel van de twijfel.
Stevige duels, soms over het randje… Jeroen
Aalders werd overduidelijk nagetrapt waar de
scheidsrechter alleen een vrije trap gaf waar een
rode kaart zeker op
zijn plaats was geweest.
Rustand 1-0. De 2e helft scoorde Martin de 2-0
en leken de 3 punten bijna binnen te zijn maar
helaas… Door 2 afstandschoten scoorde SVGG
de 2-1 en 2-2.
Behoorlijk zuur als je de wedstrijd bekijkt waar
SVGG eigenlijk geen kansen had gehad.
Maar eerlijk gezegd hebben wij deze
wedstrijd
zelf ook weinig laten zien. Het 2e gelijkspel van
dit seizoen was een feit. Gelukkig verloor
Concurent
Socii waardoor we nu op
de 2e plaats staan. Zondag 19 oktober waren we
vrij, inhaalprogramma waar koploper Etten 3
punten kon uitlopen maar gelukkig voor ons
verloor Etten met 2-1 bij Carvium. Een week rust
gehad, en beginnen we dus zondag 26 oktober
weer fris aan het Duel tegen Aerdt.

club van onze Oud-trainer Andrè Lippets.
De eerste 10 min begonnen we matig waardoor
al snel de 0-1 gescoord werd. Niet snel daarna, in
de 16e min maakten we de gelijkmaker door een
prachtige voorzet van Sebastiaan, waardoor
Jeroen de bal steenhard
in de goal kopte. Snel
daarna in de 26e en 34e minuut een goal van
Jasper en Ramiro. Rustand: 3-1
Maar zoals Ruud altijd zegt: "Op eigen veld
maken we de tegenstander af, dit is ONS terrein".
Dit hebben de jongens ook waargemaakt. Door
een keiharde pegel van Martin in de 65e minuut
en in de 72e min een goal van Jasper hebben we
Den Dam afgestraft. Het was een wedstrijd die
met vlagen goed gevoetbald werd maar ook
zeker vlagen waar wij het voetballend af lieten
weten. Eindstand 5-1 en 3 punten voor ons! Een
week later stond Ratti op het programma, helaas
waren onze verslaggevers ook hier niet
aanwezig…
Er werd matig gespeeld, wel werden de 3 punten
gepakt, uitslag 2-5 in het voordeel van de geelzwarten. Doelpuntenmakers, Ramiro 2x, Jasper
2x en Martin Der Bomber 1x.

De Leiding… Bianca en Dennis

Zondag 12 oktober, een derby tegen SVGG. Een
lastige tegenstander waarvan we de laatste vier
seizoenen in de competitie thuis niet van hebben
gewonnen, 4 x een gelijkspel. Van onder-

Maik is de tegenstander te slim af

Ap te Wildt wordt aan banden gelegd
door Jacco en Jurgen

Kom kijken naar ons 1e elftal!
26-10-2008
2-11-2008
9-11-2008
16-11-2008

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

GWVV 1
Socii 1
GWVV 1
Etten 1

-

Aerdt 1
GWVV 1
NVC 1
GWVV 1

(Zie ook op ATV teletekstpagina 674)
Boogbal nr. 2

pagina 5

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Robin Klompenhouwer

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Maarten Wissing

In de wedstrijd

In de wedstrijd

GWVV 1 - Den Dam 1

GWVV 1 - SVGG 1

Leeftijd: 7 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? Achter de
spits.
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Goed, ze
bleven goed voetballen..
Was je zenuwachtig? Een beetje.
Wie vond je de beste voetballer? Martin en Paul.
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Ja.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Ja, het veld opgaan met de spelers van het 1e.
Ook heb ik van enkele spelers geleerd hoe je
iemand op het verkeerde been zet. Oplossing:
linkerschoen aan de rechtervoet, keurig gestrikt
met behulp van enkele splers van het 1e.
Namen ouders: Wim en Ineke.
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?

Leeftijd: 7 jaar
Op welke plaats voetbal je het liefst? Varsselder.
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Leuk en
goed..
Was je zenuwachtig? Ja.
Wie vond je de beste voetballer? Nr.8 vond ik
best wel goed.
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen?
Ja.
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn, en
wat vond je het leukst?
Ja, dat ik de bal mag houden.
Namen ouders: Clemenc en Nelleke.
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie
nog suggesties of verbeterpunten?

Een leuk initiatief om binding te creeëren met de
de club.

Ondanks een minder goed potje voetbal toch een
superdag voor ons.
Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk
was het een fijne middag.

Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk
was het een fijne middag.
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BESTUURSAANGELEGENHEDEN
notulen VERGADERING van 3 september 2008
Aanwezig: Paul Schut, Jules v/d Pavert, Nico
Slutter, Arnold Versleyen, Nico Immink, Wim
Pruyn, Saskia v/d Pavert
Afwezig: Koen Nieuwenhuis
OPENING EN MEDEDELINGEN
Geen mededelingen
NOTULEN VERGADERING 10-07-2008
De notulen worden goedgekeurd.

BOOGBAL
Boogbalplanner is klaar.
ACCOMMODATIE COMMISSIE
Wie krijgt koffie gratis en wie niet? Bestuur en
jeugdbestuur. Verder iedereen in functie op dat
moment. Komen we op terug in ALV.
Bordjes met nooduitgang worden opgehangen.
Vangnet komt volgende week.
SPONSORPLAN
VDH komende 3 jaar hoofdsponsor.
Bezig met sponsor te zoeken voor futsaldames.
Shirts voor futsal besteld.

ACTIELIJST
Punt 2: blijft.
Punt 5: loopt, afgerond in september.
Punt 12: okt. ’08 in Boogbal.
Punt 21: blijft, wachten op KNVB.
Punt 31: blijft.
Punt 37: afgerond. Toneel gaat terug naar De
Zon.
Punt 45: blijft.
Punt 46: afgerond.

ZAALVOETBAL
Geen bijzonderheden.

POST
Herhaling acc. check. Verlichting moet
spatwaterdicht gemaakt worden binnen 4 weken.
Enquête Fidessa. Wim vult in.

SLUITING
De volgende vergadering is op dinsdag 7 oktober
in de bestuurskamer.

RONDVRAAG
Arnold: 13 september extra don. Kaarten bij
kassa leggen.
Arnold: wanneer ALV? 30 oktober om 20.45.

GEMEENTE
12 september weer vergadering met
projectgroep.
FINANCIëN
Bezwaarschrift indienen tegen huur velden van
de gemeente. We hebben 2 kleedkamers, maar
we gebruiken er 6.
Donateursactie loopt.
Verzorging: rekening gekregen van Roy
Hofmeijer. Nu afwezig i.v.m. ziekte zoon.
Oplossing: Hiervoor wordt naar een oplossing
gezocht.
TECHNISCHE COMMISSIE
3ee heeft maar 12 man.
2 heeft poule van 10 thuiswedstrijden, dus
minder scheidsrechters nodig.
JEUGD COMMISSIE
Was niet uitgenodigd.

ACTIELIJST
2
5

12
21
31
45
47
48

ACTIVITEITEN COMMISSIE
Kaderavond niet, maar met het JRT 45-jarig
jubileumfeest!

49

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
Gesprek Bianca over
opleiding
Paul Straub vragen
donderdagen
Doornemen ledenlijst

ACTIE DOOR
Nico I.
Nico S. + Wim+
Paul
Nico S.
Wim
Arnold
Nico I.
Wim + Arnold
Wim + Arnold
Nico I. + Nico S.

ER ZIJN NOG BALLEN TE SPONSOREN, WAT VOOR U ?
Ook dit seizoen word er wederom
een ballen sponsoring gehouden.
Voor de volgende thuiswedstrijden 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
12-10-2008 wedstrijd tegen SVGG
sponsor de Barploeg
Boogbal nr. 2
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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. 2
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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:
11 november
9 december
10 februari 2009
17 maart
14 april
12 mei
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OPVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal. I
In de maand oktober zijn ons wat dingen
opgevallen op de Buitenham, Zondag 5 oktober
bij de senioren 25 voorgoals en 5 tegen, voor 4
elftallen geen slecht gemiddelde, de winst van
GWVV 1 tegen Den Dam en ‘oud’ trainer Andrè,
de opvallende prestaties van GWVV 2, al deze
gebeurtenissen werden genomineerd, er kan er
echter maar één uitverkoren worden en dat was
in de maand oktober……….
Ellen Rots die haar debuut maakte bij de
Dames in de zaal maar……………. al snel
geblesseerd raakte dat ze voorlopig even nog
niet aan voetballen moet gaan denken
In dit artikel stelt de redactie aan Ellen een aantal
vragen wat haar precies is overkomen, ze heeft
een primeur ze is ons eerste vrouwelijke gast in
Opvallend…..tevens is Ellen jeugdbestuurslid
ook, daar zullen we Ellen een paar vragen over
stellen.
Hallo Ellen,
Kun je ons uit de doeken (voor het bloeden) doen
wat er precies gebeurd is, want als verpleegkundige weet je als geen ander hoe het menselijk
lichaam in elkaar zit toch?
Als eerste wil ik graag zeggen dat ik het wel een
hele eer vindt dat ik deze maand uitverkoren ben
om in “ Opvallend op de Buitenham” te komen. Ik
had echter liever gezien dat de aanleiding iets
anders was geweest, maar ja gedane zaken
nemen geen keer niet waar? Ik maakte
inderdaad mijn debuut bij de Dames GWVV in de
zaal. Na ruim 13 jaar gespeeld te hebben op het
veld bij de dames van GWVV, een jaartje
zaalvoetbal in Terborg bij Brasil, half seizoen
veldvoetbal bij Den Dam, begon het toch weer te
kriebelen. Mijn zus Simone nam het initiatief om
een aantal "oud" veldvoetbalsters bij elkaar te
krijgen en een Dames Futsal team in te schrijven.
Inmiddels te oud voor het veldvoetbal........besloot
ik toch maar om het te proberen in de zaal.
Helaas moest ik me de eerste wedstrijden
afmelden in verband met mijn werk. Maar 3
oktober was het dan zover, mijn eerste wedstrijd.
Op mijn werk had ik al voorzichtig geroepen dat
ik die avond ging voetballen en waarschijnlijk een
blessure op zou lopen, zodat ik voorlopig "vrij"
zou zijn?? Zo gezegd zo gedaan. Na een half
uurtje voetballen, nou ja poging daartoe, voelde
ik ineens een enorme trap achter op mijn hiel.
Maar niemand had me geraakt en binnen een
minuut wist ik wat er aan de hand was;
achillespees gescheurd.
Je uitverkiezing tot "De opvallendste op de
Buitenham" is mede aanleiding geweest toen je
voortgedrukt door je buurman het veld op kwam,
en je naderhand alleen achter liet op het veld.
Gelukkig was Frank nog aanwezig en heeft je
naar huis toe gedrukt.

Heb je in het verleden al vaker te maken gehad
met blessures?
Ja, helaas wel. Acht jaar geleden tijdens een
wedstrijd met de dames van Den Dam ook de
achillespees gescheurd maar toen aan de andere
kant. Ja hoe kan dat nou?
Het overkomt meestal mannen! tussen de 30 en
50 jaar. Bovendien is een deel van de achillespees slecht doorbloed, waardoor dat deel de
pees niet zo sterk is. Door bepaalde factoren,
verouderingsproces! en bijvoorbeeld een
verkeerd bewegend enkelgewricht, kan de pees
nog zwakker worden.
Wat denk je voor de toekomst, zit een potje
voetbal er nog in?
Ja maar niet voor mij, ben ik bang. De voetbalschoenen hangen al in de wilgen! Het herstel
duurt helaas erg lang, voordat je weer enigzins
weer wat kunt gaan sporten zit je al in 2009. Ik
kan me nog herinneren van de vorige keer dat
het ook erg angstig is om weer wat te gaan doen.
Je hebt dus al een behoorlijk voetbal verleden
achter je liggen wat zijn hierin je hoogtepunten en
dieptepunten geweest en kun je ons iets
aangeven tussen de verschillende culturen van
de verenigingen waarvoor je gespeeld hebt?
Hoogtepunt was absoluut het kampioenschap
met de Dames van GWVV! Super om dat eens
mee te maken. Wat ook geweldig was, was het
weekendje naar Denemarken met de Dames van
GWVV. Heel veel gelachen met z'n allen en
natuurlijk ook gevoetbald, dat was helaas wat
minder lachen aangezien we de meeste
wedstrijden verloren. Maar dat was ook niet zo
vreemd, want tegen advies in van onze
toendertijd zeer fanatieke trainers gingen we als
jonge meiden natuurlijk op zaterdagavond
stappen. Met
alle gevolgen
van dien.
Gelukkig lagen
de trainers op
tijd in bed om
zo ons de
volgende dag
goed te
coachen. Het
opheffen van
het damesteam
na ruim 13 jaar
voetbal was het
dieptepunt. Te
weinig meiden/
dames om een
team op de
been te
houden. Met
een aantal
dames toen
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naar Den Dam gegaan, ook erg leuk, maar het
werd nooit meer zoals het in Varsselder was. Je
komt dan toch een beetje als "vreemde" binnen.
Maar Den Dam als vereniging is erg gezellig. Dat
is absoluut een overeenkomst met GWVV. Bij
Den Dam moest toendertijd, ik weet niet of dat nu
nog zo is, ieder lid van de vereniging een keer
kantinedienst draaien.
Dus daar stond je dan als dame achter de bar op
de bekende "donderdagavond". Geen biertje
tappen of een meter bier indoen, nee graag een
nieuw kratje op tafel!
Wat waren je sterkste en wat je minst sterkste of
te wel zwakste punten binnen je voetbalmogelijkheden?
Mijn zwakke punt op voetbalgebied is eigenlijk
dat ik niet voetballen kan (ben immers een vrouw
en je weet wat men zegt over vrouwenvoetbal!!)
en mijn sterke punt is dat ik wel
doorzettingsvermogen heb, ik geef het niet
zomaar op. Volgens meniggeen een goede
combinatie om redelijk te functioneren bij het
damesvoetbal.
Naast actief voetbalster ben je ook actief in het
jeugdbestuur van GWVV wat is jou taak binnen
het Bestuur?
Ongeveer 2 jaar geleden in het jeugdbestuur
gekomen. Er stond toen een oproep in de
Boogbal, en als enige sollicitante ben ik door de
strenge selectie gekomen. Ik wou graag iets
meer doen dan alleen voetbal kijken bij Maud,
Bart en niet te vergeten Frank. Samen met
Clemens ben ik de contactpersoon voor de
pupillen en kleuters. Bovendien heb je als
bestuurslid een meedenkende taak in het reilen
en zeilen van alles wat de jeugd aangaat. Te
denken valt aan indeling pupillen, activiteiten als
toernooien, sinterklaas, kamp, uitjes etc.
Er is de laatste jaren nogal wat aanwas van de
jeugd, hoe gaan jullie om met de verdeling
(selectie) in de verschillende teams?
Als eerste zijn we natuurlijk blij dat zoveel
kinderen graag willen voetballen. De jeugd is/
heeft immers de toekomst. Ruim voor het einde
van het seizoen komen we met het jeugdbestuur
bij elkaar om een indeling te maken voor het
komende seizoen. Het uitgangspunt is dat
spelers in de leeftijdscatagorie spelen waarin ze
qua leeftijd thuishoren. Omdat GWVV een kleine
vereniging is, worden er uitzonderingen
gemaakt. Soms moet het mogelijk gemaakt
worden dat in een andere leeftijdscategorie
voldoende spelers per team zijn. Er zitten
bijvoorbeeld 3 F-pupillen bij de E2 en bij de Cjunioren spelen 2 D pupillen. Ook wordt er
gekeken naar de sociale, emotionele en fysieke
ontwikkeling van een speler. Binnen onze
jeugdafdeling wordt dus niet geselecteerd op
kwaliteit van de speler mede omdat er voor een
leeftijdscatagorie net genoeg spelers zijn. Ruim
voordat het nieuwe seizoen weer begint hangt de
indeling van de teams in het kastje en wordt deze
in de Boogbal vermeld. Ouders/spelers zijn vrij
om hierop te reageren naar het jeugdbestuur.
Ook de groep van de kleuters zien we groeien. In
principe mag iedereen vanaf 4 jaar zich
aanmelden. Wel wordt er goed gekeken naar

deze groep, omdat de leeftijdsverschillen groot
kunnen zijn.
Er is een tijdje een actie geweest "Geef de jeugd
hun spel terug". Kun je hier in VarsselderVeldhunten ook iets van merken dat ouders zich
te veel met het spel bemoeien?
Vanzelfsprekend mogen ouders het team van
hun kind aanmoedigen. Ik vind dat het er echter
niet toe mag leiden dat ouders zich gaan
gedragen als coach en dan spelers, vaak hun
eigen zoon/dochter, individueel instructies gaan
geven. Vaak is het niet eens verkeerd bedoeld
van ouders en zijn ze zich niet eens bewust van
hun gedrag. Persoonlijk vind ik dat trainers en
leiders de enige zijn die de spelers individueel
aanwijzingen mogen geven. Sommige kinderen
zijn ook erg gevoelig voor aanwijzingen van
toeschouwers, in negatieve zin dan. Dit komt dan
niet ten gunste van het spelplezier van het kind.
En volgens mij is het plezier toch het
belangrijkste van het voetbal voor deze groep
spelers.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied
wat zou dat dan voor jou zijn?
Jee zeg een wens,wat leuk. Ik zou het super
vinden als er ooit een meisjesteam (veldvoetbal)
zou komen bij GWVV. Dan hebben de meiden
die nu voetballen ook toekomst bij de vereniging
en hoeven ze niet naar elders. En als het dan
even kan zou ik graag leidster willen worden van
dat dreamteam.
Ellen 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.
Nou eigenlijk niet. Ik vond het leuk om mee te
doen nu ik toch tijd genoeg heb.................
Ellen, bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek, we wensen je heel veel beterschap en
dat je weer gauw op de been mag zijn.

GEVONDEN
Op sportcomplex de Buitenham is een ring
gevonden. Met inschrift:

Lizet 05-09-05
De ring is af te halen in de kantine.
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GWVV 4 door de bril van …...
Goeiendag,

M
ien is deur de
redactie van de Boogbal

gevroagd een stukjen te schrieven oaver het
vierde elftal van jullie club. En umdat vremde
ogen dwingen wollen ze dit team es effen
deurgelicht hemmen. Ik doe ut moar effen in het
plat want mien Hollands geschrift is niet erg um
noar huus hen te schrieven.
Wi’j moesten nameluk op 5 oktober tegen dit 4e
team van jullie een balletje trappen.. Wi’j konnen
amper elf man bi’j mekaar kriegen, dus ut had
niet vol gescheeld of wi’j waren niet op kommen
dagen. Op het laatst kwam Jezus nog ergens
onder vandaan kroepen en konden wi’j alsnog
vertrekken. Niemand van ons wist Varsselder te
liggen, moar onze Jezus, de redder in nood, had
dit traject al vaker afgelegd. Op de vroag woarum
hi’j al us vaker in Varsselder was gewes antwoordde he’j: “Now hier hek al us un vlammetje
gehad”. Achteraf bleek dat hi’j hier regelmatig bij
de plaatselijke antiekboer oaver de stoep kwam
en wel us een vlammetje kreeg angebo’jen en
datte d’r ook nog kon blieven sloapen. Noa een
umweg langs een crematorium en Antonia in
Terborg, volgens mien wud deze weg vaker
andersum afgelegd (ook al tweeledig uut te
leggen), moar goed wi’j zun d’r uuteindeluk
gekommen. Noa an de formaliteiten te hemmen
voldoan, konnen wi’j dan beginnen. De wedstrijd
was nog gin minuut onderweg of ik mos al
vlaggen veur buutenspel van jullie
linksbuutenspoller ene Walter. Zuiver buutenspel
in mien ogen, en achteraf bleek ik ook geliek te
hemmen, want de spits van jullie vertelde in de
rust tegen mien datte wel us vaker buutenspel
stond. In zien eigen ogen stond hi’j nooit
buutenspel omdat hi’j altied op eigen helft bleef
stoan. Moar volgus de spits van jullie hatte zelf
niet deur datte met de hakken op eigen helft
stond en met de buuk op de helft van de
tegenstander. Dus gewoon buutenspel en had ik
toch geliek . Moar ut mot gezegd, hi’j was de
enigsten van jullie alle elf spollers die het
spelletje ‘zag’, in de rust kreeg ik nameluk iets
met vanuut de kleedkamer. De treener/coach van
jullie liet d’r gin (met cola) misverstand oaver
bestoan, voetballend wasse dan niet zo sterk,
moar deur zien ‘tactisch’ inzicht compenseerde
hi’j vol.. Now heb ik ook niet zovol verstand van
voetballen moar of den treener van jullie dat goed
had wil ik bestri’jen. Zoals ik gezien heb lopen d’r
nogal wat schoolmeisters bi’j jullie in het elftal en
die hemmen toch oaveral verstand van menen
ze. Nem now den rechtshalf van jullie, den steet
normaal altied rechtsback hek mien loaten
vertellen, moar umdat de spelverdeler ene Gert
zien geld al binnen had en op vakantie was,
hadden ze den ene schoolmeister Rob op het
middenveld gepositioneerd. Een grotere fout ko’j
volgus mien niet maken als coach. Wie zet now
een schoolmeister een week veur de
herfstvakantie op het middenveld, die zun dan
toch helemoal opgebrand en neudig an vakantie
toe. Ene Tonny, de rechtsback en ook
schoolmeister was doar een goed veurbeeld van,
den liep niet vol, deed watte moest doen en liet

zich de wet niet veurschrieven. Now vroag i’j ow
natuurlijk af hoe ik wet dat d’r allemoal
schoolmeisters in jullie team stoan,. now, ik kon
dat altied meteen zien an de kromme holding die
ze annemmen.. Dit kump natuurlijk deurdat ze
altied met hun lichaam op den anwiesstok
hangen en dat bord omhoog en omlaag motten
trekken. Met de komst van de digitale
schoolborden zal dit soort wel een uutstervend
ras worden, en zal ik dit soort in de toekomst niet
snel meer herkennen.
Terugkommend op de wedstrijd, jullie hadden al
snel een treffer deur een geweldige lob van den
Walter, zolle het dan toch echt zien. Noa deze
treffer kwamen wi’j niet echt meer in ons spel,
een aantal keren probeerde ik nog um te
vlaggen, um zo een doelpunt te veurkommen,
moar de goedleidende scheidsrechter had al snel
deur dat ik ook tut de verdediging beheurde.
Overigens de scheids bleek jullie keeper te zun,
de keeper de rechtsback, de rechtsback de
schoolmeister, de schoolmeister de rechtshalf, de
rechtshalf de linksback, de linksback de reserve,
de reserve de linksbuiten, de linksbuiten
beheerder van de (reserve)BANK, de coach
treener en leider, en de leiders de vlaggers. Ik
denk dat wi’j in Zelhem ook moar us zo’n
constructie opzetten want um zo de tegenstander
um de tuin te leiden dat ze d’r gin touw meer an
vast konnen knuppen en hiermee een 9-1 winst
behalen blik dat de coach het toch bi’j het rechte
end had. Hopende dat bovenstoande visie een
bi’ jdrage kan zun veur een succesvoller verloop
in jullie competitie.
De terugweg noar huus bun wi’j moar oaver
Doetinchem gereeën want niemand durfde meer
langs Antonia en het crematorium.
En Jezus? Den is noar de kerk gegoan. (Hi’j ging
trouwens net veur het zingen de kerk uut)
Groeten vanuut het gruune Zelhem,
vlagger bi’j Zelhem 6.
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Dat kump in de Boogbal

•

Wij feliciteren:
- Eugène en Francis Lucassen met hun 12½
jarig huwelijk.

• De prestaties van het 2e elftal zijn zo opval-

Uitslagen:

lend dat de KNVB in de wedstrijd tegen KSH
in Harreveld twee scheidsrechters had
aangewezen. Ze zouden toch niet denken dat
het 2e niet eerlijk aan de punten is gekomen?

• Het is overigens betreurenswaardig dat wij

met scheidsrechters tekort zitten en de KNVB
twee arbiters naar een wedstrijd stuurt. We
houden het maar op een incident.

• In de vorige Boogbal hebt u kunnen lezen dat

Tom Wanders z’n topscoorderschap bij GWVV
tracht te prolongeren. Wij deden hier nogal
sceptisch over, maar Tom heeft de daad bij
het woord gevoegd en scoort er nog steeds
lustig op los. Wordt vervolgd!

• 3 Koningen in Varsselder-Veldhunten dat kan

toch niet. Volgens Ton Scholten is hij de enige
echte. “Ze moeten het volgend jaar op de
kermis maar eens in het echie proberen, kijken
hoever ze komen.” Voorlopig hebben we in
ieder geval bij de kerststal in de kerk al een
trio beschikbaar.

• Jeanette Lippets vond de wedstrijd van ons 1e
elftal tegen SVGG niet om naar huis te schrijven. Ze vond tijd om in te grijpen, en liet zien
wat ze op de puppy cursus haar hond Balou
had geleerd, daar konden de jongens tenminste nog wat van leren. Apport (bal veroveren),
blijf (in positie blijven spelen), volgen
(mandekking) al deze commando’s zijn terug
te voeren in het voetbalspel. Jammer dat de
jongens het niet oppakten. Jeanette in ieder
geval bedankt voor de demo.

• Velen hebben zo hun wensen, echter ze kun-

nen niet allemaal in vervulling gaan. Zo had de
familie Cornielje een Smit dagje in de planning. De kinderen konden ‘s morgens wat uit
zoeken bij Bart Smit, Marie ging die dag naar
een concert van Jan Smit en Carlo ging ‘s
avonds niet naar Ido Smit omdat die de zaak
had verkocht aan Dusseldorp, die gele grond
nodig had.

• GWVV staat hoogenoteerd in De Benerink

Cup die wekelijks is te zien in de Vizier, maar
liefst 5 spelers van het 1e elftal staan in de lijst
vermeld. Succes jongens!

• De bekercompetitie zit er voor alle elftallen op,
het tweede en het vierde “bun d’r uut geknikkert”. Het vierde had nog even de illusie
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UITSLAGEN
COMPETITIE SENIOREN

23-9-2008
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

GWVV F1
DZSV E3
Ulftse Boys F5
AZSV E11
GWVV C1D
GWVV A1
GWVV 1
GWVV 2
Ajax B 4
Westendorp 1

AD '69 F2
GWVV E1
GWVV F1
GWVV E2
KSV C2
DZSV A2D
Den Dam 1
Winterswijk 4
GWVV 4
GWVV 3

6
0
0
4
5
1
5
5
5
0

2
3
17
3
1
1
1
3
2
0

3-10-2008
4-10-2008
4-10-2008
4-10-2008
4-10-2008
4-10-2008
5-10-2008
5-10-2008
5-10-2008
5-10-2008

Steenderen DA2
GWVV F1
GWVV E1
GWVV E2
Silvolde C2
Varsseveld A2D
GWVV 3
GWVV 4
SVGG 2
Ratti 1

GWVV DA1
SDOUC F5
VVG '25 E4
Silvolde E4
GWVV C1D
GWVV A1
SVGG 3
Zelhem 6
GWVV 2
GWVV 1

4
5
6
1
3
4
8
9
1
2

0
5
3
3
2
1
1
1
3
5

10-10-2008
11-10-2008

GWVV DA1
SDOUC E4

Brasil '77 DA1
GWVV E1

2
1

4
10

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

Etten F2
GWVV C1D
Den Dam 2
KSH 2
GWVV 1

GWVV F1
Ajax B C1D
GWVV 3
GWVV 2
SVGG 1

0
3
5
1
2

11
0
0
3
2

18-10-2008
19-10-2008
19-10-2008

GWVV A1
(beker) GWVV 2
(beker) GWVV 4

WVC A2
RKZVC 3
MEC 5

5
0
5

1
5
3

Voor programma zie elders in de Boogbal

dat ze in het voorjaar in de Arena zouden
aantreden tegen een topclub. Maar door een
beter doelsaldo van KSV haakten ze
jammerlijk af. Het 2e en 4e gaan zich nu
helemaal op de competitie storten. En wie
weet misschien valt daar nog wel wat te
winnen.
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Jeugdnieuws
Pechvogel 3
In de vorige Boogbal was er sprake van deel 1 en deel 2. In deze
Boogbal …helaas…deel 3. Dit keer geen jeugdspeler, maar
jeugdbestuurslid Ellen Rots. Achillespees afgescheurd, dus voorlopig
wel even uit de roulatie. Wat voetballen betreft, want ze was enkele
dagen later al op krukken aanwezig om bij de jeugd aanwezig te zijn.
Ellen succes bij het herstel.
Voor de jeugd
De verkoop van loten bij de thuiswedstrijden
verloopt tot nu toe
geweldig. De thuiswedstrijden van het 1e elftal levert dus niet alleen
punten op, maar ook een leuke opbrengst voor de jeugd. Dit met inzet
van de C-junioren.

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

Doorschuiven
Al verschillende E-spelers hebben hun debuut gemaakt op het grote
veld. Noodgedwongen doen ze ervaring op bij de C-junioren. Zo doen
op hun beurt enkele C-junioren al A-junioren ervaringen op. Twee
keer 45 minuten tegen jongens van rond de
18. Kees en Menno werden zelfs in de rust van de wedstrijd van hun
C-team overgebracht (in volledig voetbaltenue) naar Varsseveld om
daar de A-junioren te helpen. Verschillende A-junioren hebben, op
hun beurt, weer diverse seniorenteams op de zondag geholpen. Dus
er wordt al flink doorgeschoven.
Competitieverloop
Over de A en C valt niet zoveel te vertellen. Diverse punten zijn al
binnengehaald.
Bij de C zit er wat meer verschil in sterkte van de tegenstanders. Met
het oog op het mogelijk doorschuiven naar de A van enkele spelers
zijn ze ook niet al te hoog ingedeeld. Daarbij
kennen ze wel enkele
dispensatiespelers, maar ook enkele 1e jaar D-pupillen. De E1 en de
F1 pupillen hebben toch wel af en toe te weinig tegenstand. Dat weet
je van te voren niet en dan is het ook prettig om te weten dat er na de
winter weer een herindeling komt. De E-2 pupillen lijken wat meer op
hun plek te zitten (tot nu toe).
Nieuwe aankoop
Op het moment dat Kay afviel bij de C, vanwege zijn ongelukkige
breuk, heeft de technische commissie van de C niet stilgezeten. Er
werd overal rondgekeken of er nog wat te koop was en zo kwam
Menno Siemes uit Ulft dit team versterken.
We wensen Menno veel succes en plezier bij G.W.V.V.
Verderop in het seizoen
Wat er allemaal staat te gebeuren is op dit moment natuurlijk nog niet
te voorspellen. Wel zijn er ideeën over een kamp voor diverse teams
en zal er ook gesproken worden met het complete jeugdkader.
Trouwens wordt er niet alleen op een vergadering dingen besproken
en beslist. Zo is er ook dit seizoen al heel veel gesproken met o.a.
spelers / trainers en leiders. Misschien in een volgende Boogbal of via
een stencil wat meer nieuws hieromtrent.

Boogbal nr. 2
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
Oktober
30 GWVV ledenvergadering
November:
1 Oud papier ophalen
11 Lampionenoptocht
23 Inhalen Sinterklaas

Fanfare
Nieuws
Fanfare – weetjes:
Wist U dat:

M
uziekvereniging Fanfare St. Gregorius het
nieuwe seizoen begonnen is met een uniek

record?
Daar waar andere orkesten moeite hebben om
de jeugd enthousiast te maken voor de muziek,
heeft de fanfare dit jaar een record aantal leerlingen. Om te beginnen de twee jaar durende
AMV (Algemene Muzikale Vorming) lessen. De
allerjongsten worden door middel van blokfluitlessen de grondbeginselen van het muziek
maken bijgebracht. Opmerkelijk is dat er bij de
muziekvereniging dit seizoen maar liefst 13
nieuwe leerlingen voor deze lessen zijn aangemeld. Naast de 5 blokfluiters die al één jaar
les hebben gehad brengt dit samen het record
aantal van 18 blokfluitleerlingen.
Ook uniek voor St. Gregorius is het aantal
leerlingen dat bezig is met de muziekopleiding
door de Muziekschool. Negen leerlingen zijn
bezig voor het A - diploma en kunnen daarna
deelnemen in het orkest. Vier leerlingen gaan
voor het B - diploma en één voor het C - diploma.
Bijzonder is ook dat op dit moment twee leerlingen voor het hoogst mogelijke, het D - examen
bezig zijn. In het verleden van het orkest is dit
slechts drie keer eerder voorgekomen.
Het geeft aan dat de muziekvereniging erg in trek

Verzoekje
Beste sportliefhebbers,

A
l jaren wordt de toegang naar de
sportvelden genomen door diverse vormen

van gemotoriseerd verkeer, sinds enige tijd
valt het mij op dat de snelheid daarvan soms
aan de hoge kant is en wat naar mijn idee
onbewust gebeurd.
Nu er weer jonge kinderen wonen aan deze
toegang wordt je bewust van het gevaar, de
gedachte speelt wel eens door je hoofd dat het
mis gaat, en daar wil je liever niet aan denken.
Juist om die gedachte rust te geven wil ik jullie

is bij de jeugd, en dat de fanfare er alles aan doet
om de leerlingen zich thuis te voelen, en dat de
leerlingen dát krijgen wat ze graag willen: Plezier
hebben in het muziek maken.
Ambitieus zijn de plannen voor de toekomst van
St. Gregorius. Na het gebruikelijke Kerstconcert
dit jaar, staat 2009 geheel in het teken van de
Jeugd. Bij alle geplande concerten zullen jeugdleden en blokfluiters betrokken worden. Dit is
tevens onderdeel van het “Jeugd beleidsplan”.
Op dit moment volgen twee bestuursleden de
cursus “Jeugdcoördinator” aan de Muziekschool.
Doel van deze opleiding is om een jeugdbeleidsplan voor de muziekvereniging te maken, om zo
de jeugd te stimuleren. Verder worden er activiteiten gepland om leerlingen zich verbonden te
laten voelen met de vereniging.
Speerpunt voor het jubileumjaar 2010, is het
bekende “Music Together” concept. Een concert
waarin popmuziek centraal staat, en waar het
orkest wordt aangevuld met drums, gitaar, basgitaar en keyboard. Voor deze samenstelling worden popnummers speciaal gearrangeerd om zo
plaatselijke zangers en zangeressen te begeleiden. Een spektakelshow met licht en geluid
waar St. Gregorius graag haar nek voor wil uitsteken. Een speciale commissie is al met de
eerste voorbereidingen bezig.
Voor 2011 zijn er plannen om op muziekconcours
te gaan. Een mogelijkheid om zich door juryleden te laten beoordelen, om zo inzicht te krijgen van het muzikale vermogen van het orkest.
Een orkest waarin veel jeugd in is vertegenwoordigd. Kortom, muziekvereniging Fanfare St.
Gregorius heeft zich op de toekomst voorbereid.
Groetjes,
Leo
verzoeken het gaspendaal niet te ver in te
trappen bij het in en uit rijden van de toegang.
Met sportieve groet,
Jeroen Mulder
Noot redactie: Wij kunnen beamen wat Jeroen
aangeeft, dit geldt overigens niet alleen voor de
toegangsweg het blijkt dat we in ons dorp steeds
vaker te horen krijgen dat mensen ook uit ons
eigen dorp de snelheid veel te hoog hebben
liggen. Daarom roepen we hierbij iedereen dan
ook op de max. snelheid van 30km in acht te
nemen.
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Nieuws vanuit Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder – Veldhunten (VDVV)
Mede Dorpsgenoten,

H

et is al weer een tijd terug dat we u vanuit
VDVV / projectgroep het e.e.a. hebben
teruggekoppeld wat betreft stand van zaken
van de belangrijkste activiteiten, die op dit
moment spelen.
Stand van zaken “Gemeenschappelijk
Dorpshuis”.
Eind mei hebben wij een zeer goed bezochte
informatieve bijeenkomst gehouden in de Tent.
Deze avond bestond uit twee delen. Het eerste
gedeelte was ingeruimd voor specifieke VDVV
agenda punten.
Het grootste gedeelte van de avond was ingeruimd om u als achterban bij te praten, waar wij
als projectgroep (Stichting Sportbelangen,
GWVV, O.L.V. Gilde, Gemeente en VDVV) vanaf
september 2007 mee bezig zijn geweest. Kort
samengevat komt het erop neer dat wij als
projectgroep gekeken hebben naar de mogelijkheden om te komen tot realisatie van een
“Gemeenschappelijk Dorpshuis”. Er lagen in
principe 3 opties. Uit deze 3 opties kwam er een
gezamenlijke voorkeursvariant. Met deze voorkeursvariant zijn wij als projectgroep gaan rekenen. Eind april hadden wij als projectgroep ons
huiswerk zover klaar dat we een totaalplaatje
hadden van de door ons gekozen voorkeursvariant. Deze uitkomsten hebben wij binnen de
projectgroep geëvalueerd. Vervolgens hebben wij
de uitkomsten aan de besturen van de drie grootste partijen gepresenteerd in een bijeenkomst in
de Smeltkroes. De besturen waren het unaniem
eens dat het een prachtig scenario is, maar financieel onhaalbaar. Dezelfde avond hebben wij als
“Varsselderse” projectgroepleden aan de
betrokken besturen gevraagd, hoe nu verder te
gaan?
Twee opties, stoppen of doorgaan. Alle aanwezigen spraken zich die avond uit voor doorgaan.
Het hoogst haalbare (complete nieuwbouw, op
een nieuwe plek)) was niet realiseerbaar, maar er
lagen nog twee varianten. Met deze opdracht zijn
wij als “Varsselderse “ projectgroepleden gaan
rekenen. Uitgangspunt was voor ons, wat is er
mogelijk op het huidige sportcomplex aan uitbreiding, om op deze wijze toch te komen tot een
“Gemeenschappelijk Dorpshuis”. Uitgangspunt
was en is nog steeds kijk realistisch naar financiële haalbaarheid. Een gemeenschappelijk
dorpshuis moet iets toevoegen aan de leefbaarheid en mag geen financiële drempels opleveren
voor ons rijke verenigingsleven.”Tijdens de
terugkoppeling eind mei in de Tent hebben wij u
dit verhaal op hoofdlijnen gepresenteerd. De
reacties waren die avond positief, met de duidelijke boodschap, werk deze optie verder uit.
Op het moment van dit schrijven hebben wij als
projectgroepleden een eerste 3 D gedetailleerde
schets /tekening liggen van hoe de aanbouw van
het huidige sportcomplex eruit zou kunnen zien.
Deze gedetailleerde 3 D schets / tekening is
gemaakt door de ons alle bekende architect Jan
Freriks. Eind oktober hebben wij de onderlig-

gende calculatie binnen, zodat we weten wat het
kostenplaatje is van deze aanbouw. Daar waar
nodig nemen we in het plan een budget op voor
het “upgraden van het huidige gebouw”. Met
deze getallen kunnen we dan verder rekenen. In
deze tekening zijn bestaande gegevens zoals de
bezettingsgraad op verschillende avonden al
verwerkt.
Vervolgens zullen we als projectgroep andere
aannames zoals oa. subsidiemogelijkheden, verwervingskosten, verder moeten concretiseren.
Maar ook ingrijpende zaken als een beheersvorm
zullen we verder moeten uitwerken. Bij veel van
deze zaken kunnen we als projectgroep teruggrijpen naar een uitgewerkt rapport dat gemaakt
is ten behoeve van onze voorkeursvariant. Wij als
projectgroep streven er nog steeds naar om zoals
beloofd in de “mei sessie” voor het eind van het
jaar een uitgewerkt plan naar onze achterban
terug te koppelen. Een gevolg van de vorderingen van ons als projectgroep, is dat moment
van beslissen voor u als achterban steeds dichterbij komt. Hoe we in alle zorgvuldigheid met dit
beslismoment om zullen gaan zult u ongetwijfeld
de komende maanden horen. Want voor alle
duidelijkheid, wij als projectgroep beslissen niets.
U als inwoner en /of lid van vereniging van
Varsselder – Veldhunten, bent diegene die beslist.
Mocht u tussentijds vragen / ideeën hebben
aarzel niet maar schiet één van de projectgroepleden aan. Zij zijn diegene die weten hoe het
verhaal precies in elkaar steekt. Daarnaast
verzoeken wij in u menings - en of besluitvorming
niet alleen te kijken naar het heden, maar ook
naar de toekomst. Het kijken naar de toekomst is
immers iets dat wij als projectgroep ook steeds
als uitgangspunt genomen hebben.
Namens alle projectgroep leden,
Wim Klompenhouwer.
Overig nieuws Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder – Veldhunten
Stand van zaken informatieboekje.
Tijdens de jaarvergadering in mei hebben we
gemeld dat we de financiering voor het maken
van een introductieboekje rond hebben.
Daarnaast hebben we destijds gemeld dat we al
volop bezig waren met de inhoudelijke kant van
het boekje. Van verschillende kanten hebben wij
input gevraagd en uiteindelijk ook verkregen. Op
dit moment ligt het boekje bij Ap Timmers die
voor ons het grafische gedeelte en drukwerk zal
verzorgen. We streven ernaar het boekje dit jaar
nog te verspreiden. Hoe we de verspreiding gaan
realiseren is op dit moment nog ter discussie. We
zullen u hier de komende maanden nog nader
over informeren.
Hondenbeleid gemeente Oude IJsselstreek
“HEELWEG - De hondenbelasting in Oude
IJsselstreek gaat op de schop. Een meerderheid
van de gemeenteraad wil de belasting op termijn
afschaffen. Dat bleek woensdagavond tijdens de
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gemeenteraadsvergadering in Heelweg.
Binnen de gemeenteraad was er verdeeldheid,
maar de meerderheid bleek voor afschaffing van
de hondenbelasting. Wel kreeg het college van
burgemeester en wethouders de opdracht mee
om de gevolgen in kaart te brengen en eventuele
oplossingen voor het gat in de begroting aan te
dragen.”
N.a.v. van bovenstaand gegeven hebben wij vanuit de gemeente het verzoek gekregen om een
reactie. Als dorp / VDVV kunnen wij reageren op
hoe wij tegen het financiële plaatje aankijken.
Daarnaast wil men graag van ons als weten hoe
het dorp denkt over:
Het huidige hondenbeleid, dus de
aanlijnplicht, opruimplicht en identificatieplicht,
hoe er wordt gedacht over de hondenbelasting, hoe er wordt gedacht over de huidige
voorzieningen,
Tevens wil men graag horen welke wensen
er vanuit ons dorp zijn aangaande het
hondenbeleid, hierbij kan gedacht worden

aan; meer prullenbakken, losloopvelden,
hondentoiletten, uitlaatstroken, enz. Om
bovenstaande vragen te kunnen
beantwoorden, hebben wij uw input nodig.
Kijkend naar de top tien van ergernissen, dan
zult u als inwoner vast een mening hebben
over “de hond”.
Als bestuur van VDVV mogen we reageren tot
uiterlijk 7 november. Om te kunnen reageren
hebben we echter uw mening nodig. VDVV is
immers in deze slechts een klankbuis. Gebruik
deze mogelijkheid om inspraak te hebben in het
nog te vormen hondenbeleid “nieuwe stijl” van de
gemeente Oude IJsselstreek. Uw reacties horen
wij als bestuur graag. Het liefst ontvangen wij als
bestuur uw mening per mail
(wimklompenhouwer@hetnet.nl), maar
mondeling of telefonisch mag natuurlijk ook.
Tot horens,
Namens bestuur VDVV,
Wim Klompenhouwer (voorzitter).

Gini Ketelaar
gepromoveerd

O

p dinsdag 30 september
is onze dorpsgenote uit
Varsselder Veldhunten, Gini
Ketelaar (33), aan de
Technische Universiteit in
Delft gepromoveerd.
Haar proefschrift handelt over
het ontwerp bodemdaling zo
snel mogelijk te constateren
en zo nauwkeurig mogelijk te
meten met behulp van satellieten.
Haar basis kennis lag op de
lagere school de Pius X in
Varsselder Veldhunten,
eerder studeerde ze al af als
ir. in de studierichting
Geodesie, nu mag ze daar de
titel dr. voorzetten.
Gini Ketelaar is thans
werkzaam bij de NAM in
Assen en woont tegenwoordig
in de stad Groningen.

Geoweek
17-21 November

Kijk op:
www.geoweek.nl

Boogbal nr. 2

pagina 17

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009

Zomaar een avondje erop uit.

E
en stel Varsselderse meiden of zijn het
dames, hebben zich verenigd en gingen er

met z’n allen een avondje op uit, naar René
Froger in Amphion. Even lekker ontspannen. Er
wordt al geroepen dat ze zich de MPV gaan
noemen wat staat voor Moderne Plattelands
Vrouwen.
15 januari 2009 Start Creatief met computer (Word)
Workshop 3: Internet en e-mail
In deze cursus zal, naast het kennismaken met
het internetprogramma, vooral aandacht worden
besteed aan hoe men op het internet iets kan
vinden. Ook wordt er aandacht besteed aan het
e-mailen.
Wanneer
: Varsseveld dinsdagavond van 19.00 –
21.00 uur
Ulft woensdagmorgen van 9.30 – 11.30 uur
Locatie
: ’t Klooster Ulft, 5 bijeenkomsten
Kosten
: € 60,-- exclusief kosten boek € 14,20
Start
: 19 november

1. Cursusaanbod najaar 2008 Fidessa Welzijn
(Ulft)
In het restant programma najaar 2008 staan
wederom nog een aantal activiteiten en cursussen op het programma.
Zo wordt er o.a. het volgende aangeboden:
diverse kookcursussen, computercursussen,
internet en e mail, thema koken naar landen,
workshop kristal tekenen en Mozaïeken,
Bloemschikken in Megchelen , tekenen en
schilderen in Silvolde, verschillende MBVO
activiteiten en Koersballen, activiteiten voor
kinderen en nog veel meer.
Wees er snel, enkele activiteiten starten
binenkort
ACTIVITEITEN AGENDA periode t/m
december:
3 November Start workshop 5 computer onderhouden
4 november Start koken voor mannen
6 november Start workshop 4 Het maken van internet
pagina’s
13 November Start workshop Mozaïek
14 November Start workshop kristal tekenen
19 November Start workshop 3 internet en e mail
16 December Start workshop fijne keuken Kerstdiner
17 december Start bloemschikken Kerstworkshop

Workshop 4: het maken van internet-pagina's
In deze workshop wordt ingegaan op de
basisprincipes van een internet-pagina.
Eindresultaat van de bijeenkomsten is een eigen
eenvoudige webpagina. Basiskennis van
Windows en enige typvaardigheid is vereist.
Wanneer
: woensdagavond van 19.00 - 21.00 uur
Locatie
: ’t Klooster Ulft 5 bijeenkomsten
Kosten
: € 60,-- , exclusief bijkomende kosten
lesmateriaal € 10,00
Start
: 5 november
Workshop 5: computeronderhouden,
beveiligen en handige programma’s
In deze workshop wordt geleerd om de computer
te beveiligen tegen virussen, branden op CD,
muziek downloaden, programma’s installeren en
foto’s online bestellen.
Wanneer
: maandagmorgen van 9.30 – 11.30 uur
Locatie
: ’t Klooster Ulft 4 bijeenkomsten
Kosten
: € 48,-- exclusief bijkomende kosten l
lesmateriaal ongeveer € 10,00.
Start
: 3 november
Workshop 6: Creatief met computer (Word)
In deze workshop aandacht gegeven aan o.a.
verschillende lettertype gebruik, opmaak teksten,
foto’s en afbeeldingen in word, uitnodigingen
maken, boekenleggers en wenskaarten
maken,tabellen maken.
Basisvaardigheden word is handig.
Wanneer
: donderdagavond van 19.00 - 21.00 uur
Locatie
: ’t Klooster Ulft 4 bijeenkomsten
Kosten
: € 48,-- exclusief bijkomende kosten
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(vervolg dorpsnieuws)

lesmateriaal ongeveer € 10,00.
Start
: 15 januari 2009
Workshop Kristal tekenen.
Stap voor stap leren deelnemers de
basisvaardigheden die ze nodig hebben om een
kristal tekening op te zetten en in te kleuren.
Tekenvaardigheden is absoluut niet nodig.
Deze workshop is o.a. geschikt voor
belangstellenden die zoeken naar structuur,
ordening, harmonie om in balans te komen of
gewoon een creatieve verwendag cadeau willen
doen.
Wanneer
: vrijdag van 10.30 – 17.00 uur
Locatie
: ’t Klooster Ulft 1 bijeenkomst
Kosten
: € 35,00 (inclusief materiaal)
Start
: 14 november

Workshop Mozaïek
Een leuke workshop waarin kennis wordt
gemaakt met mozaïek. Mozaïek is werken met
kapotgeslagen, gekleurde wandtegels. Men
maakt een spiegel of schaal waarvan de lijst met
mozaïek bewerkt wordt.
Wanneer
: donderdag 19.30 – 21.30 uur
Locatie
: ’t Klooster Ulft; 3 bijeenkomsten
Kosten
: € 36,-- inclusief materiaal
Data
: 13 november, 20 november en 27 november

Op verzoek wordt u een folder opgestuurd.
Met vriendelijke groet
Alex Miltenburg
Fidessa Welzijn.

Fanfare – nieuws:
Fanfare St. Gregorius organiseert ook dit jaar weer
haar jaarlijkse:
SPECULAAS-ACTIE
Vrijdag 21 November 2008
en
Zaterdag 22 November 2008

O

p Vrijdagavond, 21 November, komen de leden bij de inwoners van Varsselder-Veldhunten
aan de bel om onze zakjes met hierin 10 speculazen aan te bieden.
De prijs voor deze speculazen is € 3,00. Bij aankoop van 2 of meer zakje daalt de prijs
naar € 2,50.
De speculazen zijn door Bakkerij Heijermans Ulft gebakken, wat garant staat voor een uitstekende
kwaliteit en smaak.
Ook gaan de muzikanten vrijdagavond en zaterdag overdag “op tournee” in de Gemeente Oude
IJsselstreek om o.a. de plaatsen Ulft, Gendringen, Azewijn, Megchelen en Netterden te bezoeken. Alle
registers en verkoopmethoden worden uit de kast getrokken om de speculaasactie tot een succes te
maken.
We hopen ook op Uw steun.
De opbrengst van de actie is bestemd voor de aankoop van nieuwe instrumenten, en voor
de opleiding van de jeugdleden. We zijn op dit moment erg blij met 13 jeugdleden die met
de blokfluitopleiding bezig zijn. Daarnaast zijn een aantal jeugdleden begonnen op een
blaasinstrument. We waren genoodzaakt om hiervoor enkele nieuwe instrumenten aan te
schaffen. De instrumenten variëren van € 850,00 tot € 2000,00. U zult begrijpen dat de fanfare er erg
aan gelegen is om met een succesvolle speculaasactie de financiën weer op peil te krijgen.
Op zaterdag 22 Nov. van 10.00 uur t/m 16.00 uur is er gelegenheid om in Gildegebouw
De Tent om zakjes speculazen te kopen en/of te bestellen. Tel. De Tent: 685707.
We zijn op zoek naar bedrijven, winkels, verenigingen of instellingen die ivm Sinterklaas een attentie
willen uitdelen aan klanten of medewerkers. Hiervoor zijn onze zakjes met speculazen uitstekend
geschikt.
Tips, aanmeldingen of bestellingen zijn van harte welkom bij:
Erna Helmink tel. 630653
of
Jan Aalders tel. 632727

Bestuur en Leden bedanken U alvast voor Uw steun.
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Weet je nog van toen?

D

e laatste weken is het woord kredietcrisis nogal in opspraak. Er gaat geen dag voorbij, of
het komt wel in het nieuws. Dit betaalmiddel en de crisis ervan is dan ook de oorzaak dat
wereldwijd onrust veroorzaakt.
Wie deze chaos heeft doen ontstaan daar zijn de meningen over verdeeld. Wat bekend is, dat er hier
ter plaatse zo’n 90 jaren geleden geen geldcrisis was, maar wel een oprichting plaats vond van een
Boerenleenbank. Om dit plan te realiseren kreeg het op 22 oktober 1919 de Koninklijke goedkeuring.
Naast een bestuur, werd er een raad van toezicht gekozen, waarin destijds Pastoor Balk ook zitting
had. De administratie van het bankgebeuren werd in handen gegeven aan Julius Westerhof, die werd
benoemd tot kassier. Zo is men van start gegaan in de woning van de kassier (het huidige pand van de
fam. Mulder) die tevens caféhouder en kruidenier was. De bankzaken werden gedaan in diens beste
kamer waar gebruik werd gemaakt van zijn meubilair. De bank zelf beschikte in die beginperiode alleen
over een brandkast, een dagboek, enkele grootboeken, een vulpen en een flesje met inkt. Winst maken
was in die eerste bestaansjaren niet het doel van de Boerenleenbank. Het was meer een soort geld
bemiddelingskantoor waar het gespaarde van de één werd gebruikt om uit te lenen aan diegene die er
behoefte aan had. Iets wat vooral in de dertiger crisisjaren, een zegen bleek te zijn. Ook de
oorlogsjaren 1940-1945 drukten een stempel op het bankwezen door veranderde wetten. Na de oorlog
werd de geldzuivering doorgevoerd, waarbij veel extra werk moest worden verricht door de kassier. In
1954 nam Westerhof afscheid als bankkassier en werd een sollicitatieprocedure opgestart voor het
aantrekken van een nieuwe kassier. Uiteindelijk werd Ben Martens gekozen die bovendien in zijn
ouderlijk huis aan de Brinkweg ook nog over kantoorruimte kon beschikken. Vanaf 1 juni 1954 was hier
het kantoor gevestigd. De eerste klanten die zich daar meldden waren een paar broers, die geld
kwamen halen voor de aanschaf van een bromfiets. Na verloop van enkele jaren liet de kassier aan de
Hoofdstraat een woonhuis bouwen met daarin ruimte voor kantoor en wachtkamer. Deze locatie op
Hoofdstraat 49 werd juli 1958 in gebruik genomen. Het streven was echter een eigen bankgebouw in
ons dorp. In het kader van de ruilverkaveling kwam er een strook grond vrij naast de tijdelijke locatie,
dat niet voor woningbouw maar wel voor een bedrijfspand gebruikt mocht worden. Met de nodige
vergunning en toezegging van het bankwezen werd aan hoofdaannemer te Kaat opdracht gegeven om
dit bouwwerk te realiseren. Nadat ieder zijn werk had gedaan, kon op 27 oktober 1970 het nieuwe
bankgebouw worden geopend. Dit gebeurde door de destijds Burgemeester Cramwinckel. Naast de
nog enkele pioniers van het eerste uur, waren er ook de kinderen van de lagere school aanwezig en
gaven met een ballon cachet aan deze opening. Het waren voor een deel dezelfde kinderen, die jaren
later met hulp van deze bank hun huis konden bouwen in het dorp of elders. Ook was voor deze
bijzondere dag van de dorpsgemeenschap tegenover het bankgebouw een muziektent opgezet. Hierin
speelde fanfare St. Gregorius tot ver in de avond, terwijl leden en cliënten de nieuwe aanwinst
bezichtigden en genoten van een hapje en een drankje. Na deze dag, bezochten niet alleen de
inwoners, maar ook uit buurtplaatsen regelmatig deze locatie voor uiteenlopende transacties of
bemiddeling van andere zaken.
Door een fusie van enkele
banken vond er in 1972 een
samengaan onder de naam
Opening van de Bank 1970
Rabobank. Met assistentie
van enkele medewerkers
runde Ben Martens als
directeur het zelfstandige
bankkantoor tot 1 oktober
1973, toen er een fusie met
de bank in Gendringen werd
aangegaan. Vanaf die datum
werd het bankkantoor te
Varsselder als een bijkantoor
gerund met weliswaar nog
volledige openingstijden. Om
een geleidelijke overgang
voor de cliënten te
bewerkstelligen werd Ruud
Jordens ingewerkt, die vanaf
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1973 tot 1987 het gezicht van de bank is geweest
en tot tevredenheid heeft gefunctioneerd. Zelfs
invaliden hoefden niet uit hun auto te komen,
maar werden ter plaatse van bankzaken
voorzien. Na het verlaten van de bank in
Varsselder-Veldhunten zette Ben Martens zijn
directeurschap in Gendringen voort. In 1989 nam
hij afscheid, toen hij gebruik maakte van de
V.U.T. regeling, na 35 jaren Rabobank
organisatie-werk te hebben verricht. Inmiddels
waren de veiligheids-eisen verder aangescherpt
en werd het niet meer verantwoord geacht om
één persoon alleen in het kantoor aanwezig te
laten zijn. De gevolgen daarvan resulteerden in
vermindering van de openingstijden en het vaak
aanwezig zijn van verschillende medewerkers
zoals Lenie Visser-Thomas en Roland Schepers.
Door allerlei reorganisaties en verplaatsingen
naar de hoofdkantoren in Ulft en Gendringen
kwam het einde in zicht van het voorbestaan van
een bank in eigen dorp waar men nog terecht
kon voor bankzaken. Velen betreurden dit, maar
het getij was niet meer te keren. Op 1 juli 1997
kwam er een einde aan een periode van 78 jaren
bankwezen in Varsselder-Veldhunten. Er werd
nog een passend afscheid geboden voor alles en
iedereen, en dat was het dan. Naderhand werd
de banklocatie verbouwd tot een woning waar
thans de familie Wolters is gehuisvest. De naam
Boerenleenbank werd van de voorgevel
verwijderd en als alternatief bracht de eigenares
er een muurschildering op aan, die de woning
een apart aanzicht geeft. Hierna paste de
voormalige Boerenleenbank in het rijtje wat
sluitingen betreft in het dorp van o.a.
Jeugdgebouw, Postkantoor, Maalderij, Bakkerij,
Winkels, Café´s, Diepvriescentrum en nog een
aantal ondernemers. Voor bankzaken gaan de
inwoners nu al weer 11 jaren naar kantoren in
Ulft en Gendringen, of bankieren thuis op de
computer. De simpele opzet van bankieren uit
1919 is veranderd in een grootschalig
bankwezen.
Alles went, of moet wennen.
B. Kroesen

Contributie overzicht
seizoen 2008-2009
F-pupillen
E-pupillen

€ 43,00
€ 62,00

D-pupillen

€ 65,00

C-junioren

€ 67,00

B-junioren

€ 72,00

A-junioren
Senioren studerend

€ 75,00
€ 75,00

Senioren
Ondersteunende leden

€ 110,00
€ 15,00

De contributie zal binnenkort worden geïnd.
De Penningmeester

Programma G.W.V.V.
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25-10-2008

9:30

GWVV E2

Ajax B E3

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

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

GWVV E1
GWVV F1
Silvolde 4
Dinxperlo 5
GWVV 1

Terborg E3
Varsseveld F7
GWVV 3
GWVV 4
Aerdt 1

GWVV DA1
SVGG E1
Gendringen F4

Steenderen DA1
GWVV E1
GWVV F1

31-10-2008 20:00
1-11-2008 11:00
1-11-2008 11:00
1-11-2008
1-11-2008
1-11-2008
2-11-2008
2-11-2008

11:15
13:00
14:30
9:30
10:00

AD '69 E4
GWVV C1D
GWVV A1
Ulftse Boys 3
GWVV 3

GWVV E2
Erix C2
AZSV A3
GWVV 2
Gendringen 6

2-11-2008
2-11-2008

10:00
14:00

GWVV 4
Socii 1

Zeddam 3
GWVV 1

7-11-2008
8-11-2008
8-11-2008
8-11-2008
8-11-2008
9-11-2008
9-11-2008
9-11-2008
9-11-2008

19:30
10:00
10:00
10:00
13:00
9:30
10:00
10:00
14:30

Grol DA1
GWVV E1
GWVV E2
GWVV F1
Longa '30 C4
VIOD 8
GWVV 2
Halle 4
GWVV 1

GWVV DA1
Gendringen E3
Varsseveld E5
Longa '30 F13
GWVV C1D
GWVV 3
VIOD 5
GWVV 4
NVC 1

14-11-2008
15-11-2008
15-11-2008
15-11-2008
15-11-2008
15-11-2008
16-11-2008
16-11-2008
16-11-2008

20:00
GWVV DA1
10:00
GWVV E2
11:00
SKVW F4
11:15
SDOUC C2
11:15
VVG '25 E5
13:30 Westendorp A1D
10:00
GWVV 3
10:00
GWVV 4
14:30
Etten 1

22-11-2008
22-11-2008
22-11-2008
23-11-2008

10:00
10:00
10:00
10:00
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GWVV E1
GWVV F1
DZSV E4
Gendringen 4

Steenderen DA2
Gendringen E4
GWVV F1
GWVV C1D
GWVV E1
GWVV A1
Doetinchem 6
Keijenburg. Boys 6
GWVV 1
Westendorp E1
DZSV F3
GWVV E2
GWVV 4
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Standen en Topscoorders 2008-2009
STAND 1e PERIODE

6e klasse E

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

Gespeeld Punten voor tegen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

15
14
13
10
9
9
8
7
7
5
2
1

12
26
14
9
12
9
12
11
9
7
5
2

3
8
4
5
15
21
9
11
9
14
12
17

Res. 5e klasse

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

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

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

Gespeeld Punten voor tegen
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

15
14
13
10
9
9
8
7
7
5
2
1

12
26
14
9
12
9
12
11
9
7
5
2

3
8
4
5
15
21
9
11
9
14
12
17

Res. 7e klasse

Gespeeld Punten voor tegen
5
5
5
5
4
3
2
3
4
4

13
10
8
7
6
5
3
1
1
1

23
17
20
17
9
9
4
8
3
8

Club

9
14
14
13
10
6
6
15
9
22

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

Gespeeld Punten voor tegen
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5

15
12
10
8
8
7
4
4
4
4
3
2

29
17
14
14
10
21
8
10
8
8
10
7

6
8
6
10
8
15
9
13
16
22
26
17

1e klasse Vrouwen Futsal DA1

Res. 7e klasse

Club

Club

Club

Gespeeld Punten voor tegen
5
4
4
5
5
4
5
5
4
4
4
5

15
12
12
12
12
6
6
4
1
0
0
0

19
20
17
16
9
13
8
9
8
0
1
5

4
1
1
7
3
11
12
15
15
14
24
18

oc/Stob-Job Uitzendburo DA1
FC Gelre DA1
LZVV/Sport-inn Lochem DA1
FC Gelre DA2
Steenderen DA2
FC Brasil '77 DA1
Grol DA1
Veldhoek DA1
Steenderen DA1
GWVV DA1
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Gespeeld Punten voor tegen
4
3
4
3
4
4
3
4
3
4

12
9
9
6
6
6
3
3
0
0

28
48
26
22
11
13
13
9
7
12

9
7
11
26
19
26
26
23
21
21

TOPSCOORDERS SENIOREN
naam
Tom Wanders
Jasper Engelen
Martin Bolk
Jeroen Aalders
Ramiro Tersteeg
Theo Heutinck
Marco Menke
Erik Ketelaar
Han van de Pavert
Sebastiaan Flipse
Marcus Schwartz
Carlo Molenaar

Club
MvR A2
AZSV A3
Westendorp A1D
GWVV A1
Longa '30 A4
Varsseveld A2D
Gendringen A2D
WVC A2
SDOUC A2
DZSV A2D

BOOGBAL SEIZOEN 2008 - 2009

elftal
2
1
1
1
1
4
2+3
3
4
1
2
2

Andres Moreno
Werner Wellink
Rob v/d Pavert
Ferdie v/d Pavert
Maik Jansen
Tim Heutinck
Sjal v/d Pavert
Tim Jansen
Daan Kroesen
Dennis Boerboom
René Hakvoort
Gert Martens
Walter Hendrixen

doelpunten
10
7
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN en PUPILLEN :
Gespeeld
4
5
4
4
3
5
3
4
5
5

Punten voor
12
12
9
7
6
6
3
3
3
1

26
19
28
9
9
7
8
13
8
5

tegen

Club

Gespeeld

4
9
4
6
16
23
9
11
23
27

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Topscoorders A-junioren:
naam:
aantal doelpunten

Chiel TerHorst
Marco Pruys
Kees v/d Pavert
Tim Jansen
Dirk Jansen

3
2
1
1
1

Club

Gespeeld

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

15
15
9
9
9
7
7
6
6
3
0
0

15
15
13
10
7
6
6
6
6
3
0
0

Stan v/d Pavert
Kees v/d Pavert
Bob Zweers

50
33
28
16
14
16
18
17
18
22
0
4

15
12
8
5
3
2
2

Punten voor
43
28
20
17
24
10
10
12
7
6
4
2

tegen
1
4
2
6
12
9
10
15
11
14
27
72

Topscoorders C-junioren:
naam:
aantal doelpunten

Punten voor

Topscoorders E1-pupillen:
aantal doelpunten
naam:

Kris
Thomas
Juul
Koen
Max
Mick
Lars

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

7
5
3

tegen

Club

Gespeeld

6
13
13
13
16
18
24
20
23
25
14
51

Silvolde E4
AZSV E11
VVG '25 E6
Ajax B E3
DZSV E4
GWVV E2
SDOUC E5
Zelos E8
AD '69 E4
Gendringen E4
Varsseveld E5

4
4
5
4
5
4
5
5
1
3
4

Punten voor
12
12
10
9
7
6
6
3
0
0
0

28
33
29
27
25
16
18
10
1
8
9

Topscoorders E2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Djim Molenaar
Glenn Robben
Menno Berntsen
Kay Gee Fredriks
Jordi Messing
Wessel Immink
Maud Rots
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4
4
3
1
1
1
1

tegen
5
13
14
12
29
13
42
24
10
19
23
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Stand voorjaarscompetitie pupillen
Club

Gespeeld Punten voor tegen

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13
13
12
10
8
7
7
7
6
3
0
0

57
56
34
35
29
27
13
15
20
7
3
1

6
8
8
9
17
20
26
33
16
36
40
78

Topscoorders F-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

Sam
Robin
Bart
Douwe
Sjoerd
Jelle
Maarten

G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren:
Oktober
13

Nico Immink

14

Kees van de Pavert

15

Peter Berendsen

15

Wouter Kock

16

Saskia van de Pavert

17

Anja Berendsen

18

Theo Vonk

18

Nienke Hol

19

Bianca Harbers

21
22

Mick Besselink
Martijn Klompenhouwer

22

Floyd Robben

22

Daan Kroesen

23

Paul Geelen

23
24
25

Gusta Slutter
Marcel van de Pavert
Sven Maatman

25

Eric Huls

26

Thomas Wissing

30

Hugo te Kaat

31

Sam Overbeek

31

Koen Nieuwenhuis
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17
10
6
4
3
2
1

