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H et is lang geleden dat ieder seniorenelftal 
boven de middenmoot stond. Dit seizoen ziet 
het er echter goed uit, met als uitschieters 
GWVV 1 en 3.  
GWVV 1 omdat ze (met een klein beetje hulp van 
derden) voor het kampioenschap gaan en GWVV 
3 omdat het eeuwen geleden is dat ze met de 
winterstop zoveel punten hebben en stevig in de 
middenmoot staan. Bij GWVV 3 moet wel opge-
merkt worden dat ze dit jaar flink ondersteund 
worden door gastspelers, maar het resultaat staat 
er! 
Doordat er nogal wat afgelastingen zijn geweest 
betekent het nu dat iedereen iedere zondag 
voetballen kan en soms wel 2 keer in 1 weekend 
(Pasen). Gezien het huidige aantal fitte spelers is 
het dan ook noodzaak dat het afmelden beperkt 
blijft zodat de diverse teams voldoende spelers 
hebben om te voetballen. 
De jeugd is begonnen aan de voorjaars-
competitie en heeft er al een aantal wedstrijden 
opzitten. Gelukkig is er voor de A-junioren maar 
een halve competitie zodat ze niet naar alle 
verenigingen toe moeten, gezien de afstand die 
ze af en toe moeten afleggen zouden ze voor de 
middag moeten vertrekken om tegen 14:30 uur 

Nieuws 

een wedstrijd te kunnen voetballen. Het lijkt wel 
of er geen buurtverenigingen meer zijn. 
De E-pupillen zijn naar de wedstrijd De 
Graafschap-Heracles geweest, verderop in deze 
Boogbal wordt er meer over geschreven.  
De Superelf is ook weer goed begonnen, vooral 
in het weekend van 8 maart is er flink op los 
gescoord. In totaal werden er 18 goals gemaakt 
en dit aantal heeft voor een flinke opschudding 
gezorgd binnen het klassement. 
De dames die in de zaal voetballen hebben zich 
de vorige keer gepresenteerd. Ze lieten meteen 
hun nieuwe shirtsponsor (De Welkoop 
Gendringen) zien. In de kantine van GWVV hangt 
echter een scorebord met daarop jullie poule en 
het zou leuk zijn als een van jullie af en toe eens 
langskomt om de laatste standen erop te zetten. 
Dat jullie op dit moment niet al teveel punten 
hebben maakt niet uit. Hans ons redactielid doet 
ook aan zaalvoetbal en staat ook èèn na laatste. 
Een datum willen wij alvast genoemd hebben: 
zaterdag 30 mei 2009 wordt het Jan Rieken 
toernooi weer gehouden. De organisatie is nu 
alweer bezig om er een bijzonder mooie dag van 
te maken. Noteer deze datum alvast op uw 
kalender zodat u het niet vergeten kunt. 
In deze Boogbal kunt u verder stukjes 
verwachten over het Dorpsnieuws, de Fanfare en 
de optocht met Palmpasen. In Opvallend op de 
Buitenham staat dit keer Wim Klompenhouwer 
centraal als voorzitter van de vereniging 
Dorpsbelangen en als clubscheidsrechter van 
GWVV. 
 
De redactie.  

Eindelijk weer competitiewedstrijden na de 
winterstop… 
 
Na een lange winterstop, afgelaste wedstrijden, 
hebben we dan eindelijk weer een paar 
competitie wedstrijden gespeeld. 
 

D e eerste wedstrijd, meteen een derby, voor 
velen een van de mooiste. Niet vanwege 
het mooie voetbal maar de strijdlust en vooral de 
gezelligheid. Natuurlijk willen de spelers van 
GWVV iets extra’s geven als je op bezoek gaat 
bij Lippie, onze ex trainer… 
Den Dam uit, altijd lastig zeggen velen en dat 
blijkt wel weer. Een 1-1 gelijkspel, dus weer geen 
overwinning in Azewijn. Na een redelijke start in 
de eerste helft worden er een paar kansen 
gecreëerd maar de bal wil er niet in… Net voor 
rust komt Den Dam op 1-0 door een “foutje” van 
onze doelman. In de rust blijven de kopjes de 
goede kant uit staan en peppen de jongens 
elkaar op voor de komende 45 minuten. Helaas 
komt GWVV maar 1 keer aan het scoren (jappie). 
Er werd vooral hard gewerkt maar het spel was 
niet clever genoeg om Den Dam een nederlaag 
te bezorgen. Er werden dus 2 kostbare punten 
verspeeld… 

G.W.V.V.  1  
langs de lijn... 

Tegen Ratti werden thuis wel 3 punten gepakt na 
een redelijk goede wedstrijd met vlagen 
erg goed voetbal, al had de stand gezien de 
kansen wel hoger moeten zijn. 
Doelpuntenmakers: Jasper 3x en Ramiro 1x. Een 
lekkere overwinning, goed voor het zelfver-
trouwen vooral als er weer een Derby voor de 
deur staat. De wedstrijd in Megchelen waar iets 
rechtgezet moest worden, namelijk het gelijkspel 
thuis tegen SVGG. Al snel in de wedstrijd werd 
duidelijk dat Megchelen met hard voetbal het 
GWVV lastig wilde maken. In een derby kom je 
vaak stevige duels tegen maar als de scheids-
rechter niet èèn keer de grens trekt dan worden 
stevige duels al snel vuile overtredingen! Gwvv-er 
Maik Jansen opende de score met een zeer fraai 
doelpunt in de kruising, maar nog voor rust werd 
het 1-1 door een ongelukkig tegendoelpunt. De 
tweede helft was al niet veel anders dan de 
eerste, veel grove overtredingen en zeer matig 
ingrijpen van de scheidsrechter. Gelukkig blijft 
GWVV de betere ploeg en knokt het voor de 
overwinning. Ruim een kwartier voor tijd tikt 
Sebastiaan Flipse de 2-1 binnen en zo gaan de 3 
zeer belangrijke punten uit deze derby mee naar 
Varsselder. Op 22 maart stond Carvium uit 
Herwen op het programma. Deze ploeg werd 
thuis met maar liefst 10-1 verslagen. Toch werd 
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Kom kijken naar ons 1e elftal! 

(Zie ook op ATV teletekstpagina 674) 

29 - 3 - 2009 Aerdt 1 - GWVV 1    14:30 uur 
5 - 4 - 2009 GWVV 1 - Socii 1    14:30 uur 
13 - 4 - 2009 GWVV 1 - Wolfersveen   14:30 uur 
19 - 4 - 2009 NVC 1 - GWVV 1    14:30 uur   

Carvium niet onderschat omdat de ploeg toch 
redelijk punten pakt de laatste wedstrijden. Hun 
laatste wedstrijd werd nog met 1-1 gelijk 
gespeeld tegen VVL, èèn van onze concurrenten. 
Carvium voetbalde zwak, maar Varsselder 
maakte hier niet optimaal gebruik van. De eerste 
helft was nog redelijk aantrekkelijk, GWVV 
scoorde 3x, Jeroen (pen.) Ramiro en Paul 
Geelen. Carvium was al verzwakt in de eerste 
helft door een rode kaart, in de 2e helft kreeg een 
2e speler van Carvium zijn 2e gele kaart en 
stonden ze dus nog met 9 man op het veld. 
Helaas voetbalde Varsselder met een te laag 
tempo en werd er niet genoeg gebruik gemaakt 
van de 2 man meer situatie. Er werd de 2e helft 
nog 1x gescoord, een mooi doelpunt van Tim 
Jansen. Geen hoogstaande wedstrijd maar wel 
weer 3 belangrijke punten. Een periodetitel mag 
GWVV nu niet meer mislopen met de 3e plaats 
stevig in handen. Maar het gat tussen de nummer 
1 is 6 punten dus we blijven knokken en hopen 
dat Etten en Socii nog wat puntjes gaan 
morsen….. 
 
De leiding, Bianca en Dennis 

Jeroen met de bal er vandoor 
in de wedstrijd tegen Ratti 

Mike bedolven onder GWVV-spelers na 
zijn wonderschone treffer tegen SVGG 

De wedstrijd tegen S.V.G.G. 

G elukkig is de winterstop voorbij, de 
winterdip is weg, de blessures zijn over, de 
langdurige zieken hebben we bezocht. 
Bij de eerste wedstrijd was het wel schrikken 
want we zijn niet allemaal met gewichtsverlies de 
winter door gekomen, maar noeste 
trainingsarbeid heeft ons weer scherp gemaakt.  
De eerste wedstrijd tegen Westendorp hadden 
we legio van kansen, deze werden allen gemist. 
Ja, dan treedt de voetbalwet in werking. 
Westendorp scoorde, gelukkig wist Marco nog te 
scoren. Eindstand: 1-1. 
De tweede wedstrijd was tegen Megchelen. 
Volgens enkele van ons is het tegen Megchelen 
altijd lastig. 5 minuten voor het eind stonden we 
nog met 2-1 achter, eindstand 2-3! 
2 wedstrijden, 4 punten. We staan op de ranglijst 
op de 7e plek, Klasse! 
Elke keer hebben we toch nog invallers nodig. 
Deze spelen elke keer prima mee, waarbij Jordy 
de gevaarlijkste man van Megchelen prima 
uitschakelde. 
De mode heeft bij het derde ook toegeslagen, 
elke keer zie je alle kleuren voetbalschoenen, 
gele, rode, gekker moet het toch niet worden. We 
hebben er met z’n allen weer zin in en de feesten 
worden alweer ingepland. Hierover de volgende 
keer meer. 
 
Grüßen Erik. 

Het Derde 
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PUPIL 
VAN  
DE 
WEEK 
Bart Rots 

 
In de wedstrijd 

 
GWVV 1 - Ratti 1 

Leeftijd: 7 jaar 
Op welke plaats voetbal je het liefst? Spits. 
Wat vond je van de wedstrijd vandaag? Leuk 
spannend eigenlijk moisten ze winnen. 
Was je zenuwachtig? Een beetje. 
Wie vond je de beste voetballer? Allemaal. 
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? 
Dat ik mog op het doel trappen. 
Namen ouders: Frank en Ellen. 
Wat vonden jullie van deze middag, hebben jullie 
nog suggesties of verbeterpunten? 
 
Nee.  
 

Hartelijk dank voor het invullen en hopelijk 
was het een fijne middag. 

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren:   

2 Hanneke Ronhaar 
2 Rick Heinen 
5 Nicky Schrijvers 
7 Monique  van Loon-Kaal 
9 Danny Karsten 
13 Nienke Sommers 
13 Siep Hoogma 
13 Jos Straub 
18 Jurgen Tombergen 
19 Hans Gerritsen 
20 Casper Bussink 
20 Sjal Pavert 
20 Jan Freriks 
20 Corine Kemperman 
21 Marco Jansen 
21 Dion Mulder 
22 Maik te Kaat 
25 Olaf Dickmann 
26 Jarno Lippets 
26 Bas van Ringelenstijn 
26 Douwe Flipse 
30 Harry Roes 
30 Marco van Remmen 

Maart 

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren alvast: 

3 Wilfred Kuipers 
5 Leo Jansen 
13 Jacco te Kaat 
13 Benny Kroesen 
14 Werner Wellink 
14 Marc Arnold 
15 Theo van Wessel 
16 Marco Menke 
17 Maik Jansen 
21 Ferenc Schepers 
21 Glenn Robben 
22 Frank Slutter 
24 Rien Klompenhouwer 
24 Kay Mulder 
25 Karel Weenk 
25 Ton van Gelder 
27 Peter Roes 
29 Patrick Bouwman 
30 Vera Venes 

April 
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B E S T U U R S A A N G E L E G E N H E D E N  
notulen VERGADERING van 16 december 2008  

Aanwezig: Wim Pruyn, Paul Schut, Nico Immink, 
Arnold Versleyen, Nico Slutter, Jules v/d Pavert, 
Koen Nieuwenhuis, Saskia v/d Pavert 

Afwezig: Clemens Wissing 
 
OPENING EN MEDEDELINGEN 
Wim: Heb Erik Ketelaar gesproken over evt. 
bestuursfunctie. Hij wil wel. Wim verwacht a.s. 
donderdag bericht terug. 
 
NOTULEN VERGADERING 11-11-2008 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
ACTIELIJST 
Punt 2: blijft. 
Punt 5: gesprek gehad over voornamelijk 
koffierepresentatie. Werkende leden krijgen gratis 
koffie. Leden die betaald worden of een 
vergoeding krijgen (bijv. zelf voetballen), krijgen 
geen gratis koffie, alleen als ze in functie zijn. Het 
hoofdbestuur is altijd in functie. Het jeugdbestuur 
is zaterdags in functie. 
Punt 21: volgt nog. 
Punt 31: gebeld. Ze blijven bij hun besluit. De 
oud-directeur probeert nog wat na te vragen. 
Punt 45: in winterstop. 
Punt 52: in overleg met Nico S./Paul invullen. 
Punt 54: is geregeld. 
 
POST 
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie van de gemeente. 
5 januari 19.30 – 21.30 uur. Wim probeert te 
gaan. 
Brief voorzitter distr. oost. Hij gaat weg. 
Afrekening gemeente over huur velden. Er staan 
nog steeds maar 2 kleedkamers op! Nico S. belt 
of schrijft. 
Brief LBA over Bumarechten. 
 
GEMEENTE 
De definitieve begroting is er.  
Gemeente is enthousiast over de tekening. 
Gilde en de projectgroep willen half januari 
stemmen. Wim wil dat nog niet. Er zijn nog te 
veel dingen onduidelijk. De vragen die wij als 
bestuur hebben naar Wim mailen. Er komt een 
extra bestuursvergadering, Wim houdt een 
presentatie voor het bestuur. Dan volgt er een 
ledenvergadering. 
 
FINANCIëN 
Geen bijzonderheden. 
 
TECHNISCHE COMMISSIE 
Gesprek gehad met Ruud en Freek. Beiden gaan 
volgend seizoen ’09-’10 verder. Waarbij Freek in 
een iets andere vorm. Ruud heeft aangegeven 
wel meer interactie met het bestuur te willen. Het 
bestuur gaat bekijken hoe hier meer invulling aan 
te geven.  
Verlenging Marc Arnold in afwachting van zijn 
bericht hierover. 
Met de trainers Ton v. Gelder en Rob v.d. Pavert 
van de lagere teams wordt nog gesproken. 
 
JEUGD COMMISSIE 
Niet aanwezig. 
 
 

ACTIVITEITEN COMMISSIE 
Potstoten donderdag 18 december 
4 januari nieuwjaarsreceptie. Afscheid Jules. 
Afscheid van Paul bij het Jan Riekentoernooi. 
 
BOOGBAL 
Laatste Boogbal dit jaar. 
Facturen advertentie en borden worden nog dit 
jaar verstuurt. 
 
ACCOMMODATIE COMMISSIE 
Geen mededelingen. 
Wat moet er geregeld worden als Paul weg is? 
Wim neemt lijst samen met Paul door en sluiten 
dit bij komst van Erik kort met hem. 
 
SPONSORPLAN 
Sponsoring dames futsal is rond. 
 
ZAALVOETBAL 
Geen bijzonderheden. 
 
RONDVRAAG 
Arnold vraagt na bij anderen wat een afval-
container kost i.v.m. opzegging huidig contract. 
Nico S.: ik stel voor om aan het eind van dit 
seizoen met de scheidende bestuursleden te 
gaan eten. Datum volgt. 
Wim: Jules en Paul bedankt voor alle jaren in het 
bestuur! 
 
SLUITING 
De volgende vergadering is op dinsdag 20 
januari 2009 in de bestuurskamer. Deze 
vergadering gaat over het dorpshuis. 

  ONDERWERP ACTIE DOOR 

2 Mensen benaderen 
bijhouden website 

Nico I. 

5 Besluitvorming 
barprocedure + 

kasprocedure met 
Theo v. Niersen 

kortsluiten 

Nico S. + Wim+ Paul 

21 Nakijken/navragen 
bedrijfshulpverlening 

Wim 

31 Sponsoring Wonion Arnold 

45 Standenbord futsal 
dames 

Nico I. 

53 Mail KNVB soc. 
hygienecode mailen 

naar Wim 

Saskia 
  

55 Navragen gemeente 
factuur huur velden 

Nico S. 

57 Navragen prijzen 
vuilcontainers 

Arnold 

ACTIELIJST 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een 
vaste rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand februari/maart zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, de competitie is 
gelukkig weer volop aan de gang dus er is weer 
wat te beleven op de Buitenham, in het weekend 
van 7/8 maart wisten alle teams van GWVV te 
winnen, GWVV 4 die nieuwe tassen kreeg 
uitgereikt van Improva,  allen werden genomi-
neerd er kan er echter maar èèn uitverkoren 
worden voor deze rubriek en dat is deze keer….. 
 
Wim Klompenhouwer scheidsrechter en af en 
toe speler bij GWVV, maar vooral voorzitter 
van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder 
Veldhunten. De reden voor zijn uitverkoring is 
het feit dat de oorsprong voor het opzetten 
van een dorpshuis/gemeenschapshuis 
begonnen is bij VDVV. Als straks het 
dorpshuis er staat dan zal dat zeker opvallen 
op de Buitenham.   
 
In dit artikel stelt de redactie aan Wim een aantal 
vragen hoe hij tot dusver het traject van het 
dorpshuis heeft beleefd en natuurlijk vragen we 
ook naar zijn ervaringen als scheidsrechter 
binnen GWVV. 
 
Hallo Wim, 
 
Velen binnen GWVV en Varsselder-Veldhunten 
kennen je, toch willen we vragen je even voor te 
stellen voor de mensen die je nog niet zo goed 
kennen. 
 
Voor diegene die me minder goed kennen. Ik ben 
geboren en opgegroeid in Varsselder. 
Tussendoor heb ik een aantal jaren elders 
gewoond. Vervolgens moesten Ineke en ik de 
keus maken, waar we onze toekomst verder 
wilden opbouwen. De keuze is toen gevallen op 
terugkeren naar Varsselder. Ik woon ondertussen 
met Ineke  alweer sinds 1990 in Varsselder op 
"de Langenhof' samen met onze beide jongens, 
Martijn (10 jr. en Robin (8 jr) . Ik werk bij The 
Greenery één van de grootste internationaal 
opererende groente-, fruit- en 
paddestoelenconcerns in Europa. Binnen dit 
bedrijf werk ik bij de afdeling Kwaliteit & Milieu.  
 
Hoe ben je zo voorzitter geworden van VDVV en 
welke ambities heb je hierin? 
 
Om eerlijk te zijn. Je bezoekt al eens uit 
belangstelling een vergadering. Zoals bij vele 
belangenverenigingen was de opkomst niet erg 
groot. Ik ben er dus per ongeluk ingerold.In 
eerste instantie heb ik het secretariaat gedaan. 
Tijdens een volgende zittingsperiode ben ik 
voorzitter geworden.Wat betreft ambities, ik hoop 
dat als ik de fakkel overdraag aan een volgende 
enthousiasteling, er een belangenvereniging 
staat die de spin in het web functie kan blijven 

vervullen zoals wij die de laatste jaren als huidig 
bestuur geprobeerd hebben te realiseren. Om die 
rol te kunnen en blijven vervullen blijf ik hameren 
op draagvlak vanuit de achterban. De politiek is 
erg gevoelig voor dit gegeven.Het liefst zou ik alle 
huishoudens in Varsselder-Veldhunten als lid 
zien. Om mezelf te corrigeren ik wil ze als actief 
lid zien. Actief betekent voor mij meedenken wat 
er in Varsselder -Veldhunten leeft.Op deze wijze 
krijgt het begrip leefbaarheid inhoud. 
   
Kun je ons aangeven wat voor jou het meest 
aansprekendste project is geweest bij VDVV 
(m.u.v. het dorpshuis) 
 
Dat is een lastige vraag, want veel werk dat wij 
als VDVV doen, gebeurt achter de schermen. 
Daarnaast is VDVV een relatief jonge vereniging. 
We bestaan immers pas een jaar of tien. Onszelf 
VDVV/ Varsselder-Veldhunten op de kaart zetten 
als een serieuze gesprekspartner richting de 
politiek. Maar ook kijkend vanuit het dorp onszelf 
meer profileren. Als bestuur hebben wij veel tijd 
gespendeerd aan communicatie en creeren van 
draagvlak binnen en buiten het dorp. Wij willen 
ons dorp op een positieve wijze uitdragen. Niet 
onnodig zeuren maar zelf het voortouw nemen. 
Als je concrete voorbeelden wilt hebben, het 
onlangs uitgebrachte informatieboekje maar ook 
het binnenhalen van een pannaveld voor de 
jeugd. Politiek en financieel het feit dat de 
gemeente ons als dorp een pilotfunctie heeft 
toebedacht . Als dorp zullen we dit alleen 
nog moeten verzilveren. 
 
Velen spreken over een dorpshuis anderen weer 
over een gemeenschapshuis. Kun je aangeven 
wat het verschil is en waar wij straks mee te 
maken krijgen? 
 
Het wezenlijke verschil tussen een dorpshuis en 
gemeenschapshuis zit hem in de wijze van 
samenwerking. In een gemeenschapshuis 
(Kulturhus) is er sprake van samenwerking. 
"Samen delen, samen doen". In een dorpshuis zit 
je wel onder hetzelfde dak, maar ben je nog veel 
meer bezig met je eigen doelgroep. Ook het 
management en progammering is in een 
dorpshuis in tegenstelling tot een 
gemeenschapshuis (Kulturhus) gescheiden. Ik 
zal proberen binnenkort vanuit de projectgroep 
de verschillen iets uitgebreider toe te lichten. In 
Varsselder-Veldhunten streven we naar een 
gemeenschapshuis. De wijze van invulling vindt 
plaats volgens het concept van een Kulturhus. 
 
Het moet als projectgroep een voldoening zijn 
geweest voor wat betreft de stemminguitslag bij 
GWVV en het OLV Gilde. Hadden jullie als 
projectgroep zelf een idee welke kant het op zou 
gaan? 
 
Op zich hadden wij als projectgroep na de laatste 
informatiebijeenkomsten wel een positief gevoel. 
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Maar het blijft altijd afwachten hoeveel leden de 
moeite nemen om te gaan stemmen.Wij waren in 
elk geval blij verrast met de hoge opkomst. Los 
van het feit of  iemand "voor" of "tegen " heeft 
gestemd, geeft de hoge opkomst toch een stuk 
betrokkenheid weer. 
  
Het definitieve JA voor een gemeenschapshuis is 
er nog niet. Alleen als ook andere verenigingen 
zich achter de plannen kunnen scharen en de 
financiële cijfers ook echt gegarandeerd zijn kan 
het project verder. Zie jij nog andere redenen 
waarom het toch nog een NEE kan worden?  
 
Wat mij betreft niet. We zullen best nog de 
nodige hobbels tegenkomen. Maar zolang wij als 
dorp volmondig achter het idee blijven staan, dan 
zullen ook deze hobbels genomen worden. Als 
dorp hebben we immers in het verleden meer 
door gemeenschapszin waargemaakt. Ik wil bij 
deze toch even Stichting Sportbelangen, 
O.L.V.Gilde en GWVV bedanken voor hun 
inbreng tot nu toe voor het dorp.Alleen door 
eensgezindheid vanuit het dorp uit te stralen zijn 
we al zover gekomen. 
 
We wensen jullie veel succes bij de verdere 
voortgang, toch is nu de gemeenschap van 
Varsselder-Veldhunten aan zet. Hoe wordt het 
project nu verder vormgegeven en wat gaan wij 
als inwoners van Varsselder-Veldhunten daar 
van merken? 
 
Als het goed is hebben we als projectgroep veel 
voorwerk gedaan in de afgelopen tijd. Ik verwacht 
dat we als projectgroep de komende tijd in het 
realisatietraject meer met werkgroepen zullen 
gaan werken die elk een item bij de kop pakken, 
bv. beheer,gebruikers.bouwtechnisch, 
sponsoring etc. Deze werkgroepen koppelen dan 
terug aan de projectgroep. Als deze werkwijze 
gaat lopen dan wordt het automatisch ook meer 
een verhaal van de gemeenschap. Zij zijn straks 
immers de gebruikers.Mocht u dus de komende 
tijd gevraagd worden als inwoner voor bv. een 
werkgroep dan hoop ik dat we op u kunnen 
rekenen. 
 
Naast voorzitter 
van VDVV ben je 
ook 
scheidsrechter 
binnen GWVV. 
Hoe lang doe je 
dit al en wat 
beweegt jou om 
op de 
zondagmorgen 
tussen 22 
voetballers te 
bivakkeren die als 
het er op z’n 
scherpst van de 
snede aan toe 
gaat verbaal 
nogal eens te 
keer gaan? 
 
Ik fluit al jaren..Ik ben er eindelijk in gerold, nadat 
ik vanwege een knieblessure niet meer wekelijks 
actief kon voetballen.Ik ben toen wel eens 
gevraagd om bij hoge nood eens een keer een 
wedstrijd te fluiten. Blijkbaar is de laatste jaren de 
nood structureel hoog.Dit jaar kunnen we binnen 

GWVV niet eens voldoende clubscheidsrechters 
uit eigen gelederen vinden, voor het fluiten van 
seniorenwedstrijden.                                              
Dit geeft wat mij betreft toch wel stof tot 
nadenken voor de toekomst. Je moet immers 
toch voor elke thuis wedstrijd een scheidsrechter 
hebben om het spelletje "voetbal "te kunnen 
spelen. Wie weet is het een optie om naar de 
toekomst van beide tegenstanders een spelleider 
(bij toerbeurt) voor een helft aan te wijzen. 
Probleem scheidsrechterstekort en 
"thuisfluiter" opgelost. Bijkomend voordeel is dat 
elke voetballer zelf ondervindt hoe moeilijk het is 
om 22 spelers en  publiek naar de zin te maken. 
Wat mij betreft vervangen we dan direct het 
woord "scheidsrechter" voor "spelleider". Je leidt 
immers het spel (zo onopvallend mogelijk) binnen 
de vooraf gestelde kaders.Of je de volledige 
ruimte kunt benutten die de vooraf gestelde 
kaders bieden ligt aan het gedrag van de 22 
spelers.  
Wat mij betreft mogen bestuur en voetballers dan 
ook best zuinig zijn op die paar vrijwilligers die 
het nog mogelijk maken dat er wekelijks 
gevoetbald kan worden. 
 
Ook val je nogal eens in als oproepkracht in 
verschillende teams. Op welke positie speel je 
dan het liefst en waarom juist op die plaats.? Zo 
weten de elftallen die je nodig hebben tenminste 
wat je favo plek is. 
 
Kijkend naar rendement, dan sowieso linkerlinie. 
Links back kan maar  dan wel met aanvallende 
intenties.  Persoonlijk heb ik liever dat ze achter 
mij aan moeten lopen dan dat ik achter hen aan 
moet lopen. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan zijn voor jou? 
Voor de amateurs in elk geval een winterstop van 
eind dec tot begin maart. De maand mei gewoon 
benutten om bij goed weer te 
voetballen. Daarnaast gele kaarten vervangen 
door direct tijdens de westrijd uit te delen 
tijdsstraf. Minder bureaucratie, daarnaast direct 
voordeel voor de tegenstander. 
  
Wim, 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. 
 
De enigste opmerking die ik nog zou willen 
maken als inwoner van Varsselder-Veldhunten, is 
dat ik diep respect heb voor wat de 
oudere generatie gerealiseerd heeft aan 
voorzieningen (niveau) binnen het dorp. Alle 
inspanningen die er nu worden gedaan zijn er op 
gericht om deze voorzieningen voor de toekomst 
minimaal te borgen, danwel waar mogelijk te 
verbeteren. Maar met hetzelfde doel als de vorige 
generatie destijds het in stand houden / 
verbeteren van de condities voor een 
bloeiend verenigingsleven naar de toekomst toe. 
 
Wim, bedankt voor je medewerking aan de 
rubriek “OPVALLEND OP DE BUITENHAM” en 
succes met de voorbereidingen voor het 
realiseren van het Gemeenschapshuis. 
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G elukkig was de winterstop 
voorbij en konden we ons richten 
op de 2e helft van de competitie. 
Maar alvorens het zover was had de 
wintercommissie (Tonny, Rob en 
Theo te K) een teambuildingssessie 
belegd om nog beter uit de 
startblokken te komen dan uit de 
voorgaande winterstops. Op vrijdag 6 
maart werden wij en onze aanhang 
uitgenodigd om half zeven bij het 
mededelingenkastje te verschijnen. 
Na een inleidende toespraak van 
Rob, begaven we ons naar 
Doetinchem om daar te gaan laserquesten. 
Achteraf beseften we ons pas dat er door 
bovengenoemde commissie maar èèn doel voor 
ogen stond deze avond, en dat was om de zaak 
op scherp te zetten. En dat is ze gelukt! Onder de 
mooiste nicknames als o.a. Osama, Saddam, 
Wally, Schulmeister, Waterman en the Champion 
probeerden twee groepen elkaar het leven zuur 
te maken. In een donker strijdtoneel kon de 
vijand (lees tegenstander) worden geelimineerd, 
zodat hij strafpunten kreeg en de schutter punten 
kon bijtellen. Het waren uiteindelijk Wally (Carlo) 
en the Champ (Theo Heutinck) die als sterksten 
uit de strijd kwamen. Of de opzet van het scherp 
krijgen ook in de wedstrijden tot uiting zou komen 
moest nog blijken. Na het lasergamen werd er 
natuurlijk ook even aangegaan bij DE BANK in 
Doetinchem, waarbij Walter ons uitnodigde in de 
kluis van de bank. Hier stond onze plaatselijke 
kastelein (Rik) ons al op te wachten om ons te 
voorzien van drank. Alderjekus wat kan die man 
hard lopen met dat bier op zijn blaadje, ook de 
goed verzorgde hapjes bleven niet achterwege. 
En als klap op de vuurpijl had de organisatie niet 
alleen het idée opgevat om ons fysiek op scherp 
te zetten maar ook op mentaal gebied. In 
groepjes moesten er een serie wetenschappelijke 
vragen worden beantwoord die de nodige hoofd-
brekens kostte. Vele vragen bleven onbeant-
woord, maar ja dat is zo laat op de avond ook 
niet zo verwonderlijk. Als de drank is in de man 
dan is…. 
De dames en Marcel speelden nog het spelletje 
Wie ben ik, wat af en toe hilarische momenten 
opleverde. We kunnen terugkijken op  een leuke 
avond met een missie, die we later nog goed 
konden gebruiken. 
De zondag erna moesten we aantreden tegen 
Zelhem. Een ploeg waarvan we in de 1-ste 
competitiehelft met 9-0 gewonnen hadden. Maar 
de vlagger en Jezus van Zelhem stonden nog 
goed in ons geheugen gegrift. De vlagger 
hoorden we, was naar een andere vereniging 
vertrokken en had voor het ‘grote’ geld gekozen. 
Jezus die graag een beschuitje at in Varsselder 
bij de plaatselijke antiekboer, liet ook deze keer 
van zich spreken. Hij maakte het enigste 
doelpunt van Zelhem, wij maakten er overigens 
zeven. Een gemakkelijke overwinning waarbij 
Wies iets verlaat was want hij had op de vroege 
zondagochtend een ‘spoedklusje’ moeten klaren. 
Vele spelers zouden ook wel zo’n ‘spoedklusje’ 
op de zondagmorgen willen. Zou de missie dan 
toch z’n vruchten gaan afwerpen? 
Een week later stond Gendringen op het 
programma, een lastige tegenstander die 

bovenaan meedraait. Maar 
voordat het zover was 
werden we verrast door 
onze sponsor Improva, die 
ons nieuwe tassen schonk. 
Ronald was dan ook naar 
de Buitenham gekomen 
om deze persoonlijk te 
komen overhandigen. 
Jules bedankte Ronald 
voor de nieuwe 
sporttassen en zegde toe 
als GWVV 4 de naam 
Improva volwaardig uit te zullen dragen. 
Na deze prettige bijkomstigheid was het voor ons 
weer zaak om scherp te zijn. Gendringen èèn van 
de titelkandidaten in onze klasse stond ons te 
wachten. In deze wedstrijd hadden we Renè 
Hakvoort tot onze beschikking omdat het hart van 
de verdediging dit weekend afwezig was. Samen 
met Hans en de backs Tonny en Theo vormden 
ze een sterke verdedigingslinie waar Gendringen 
niet doorheen wist te komen. Zelf kregen we ook 
nog enkele kansen, maar deze werden niet 
verzilverd. We waren blij met de terechte gelijke 
brilstand. Nog wel een vervelende blessure voor 
Walter, hij heeft maar even mee kunnen doen. 
De week erna tegen Silvolde, ook een titel-
kandidaat. De uitwedstrijd hadden we daar 
verdiend verloren en met die wetenschap 
begonnen we aan de wedstrijd. Maar wat we van 
Silvolde niet kenden was de slechte instelling als 
het even niet loopt, ze begonnen op elkaar en op 
de leiding te mopperen. En in veel gevallen loop 
je dan tegen ‘jezelf’ te voetballen. Wij trokken ons 
hier niet zoveel van aan en voetbalden ons eigen 
spel. Dit hebben we tot aan de rust vol kunnen 
houden, toch waren we zeker niet slechter. In de 
rust kregen we de complimenten van Ton, die 
wederom de weg naar Varsselder had kunnen 
vinden waar we erg blij mee zijn. De 2e helft 
konden we toch niet voorkomen dat Silvolde 
scoorde. Door een handsbal werd Silvolde een 
penalty toegekend die nog gestopt werd door 
Wim, maar in de rebound toch verzilverd werd. 
De ban was gebroken, Silvolde scoorde daarna 
snel de 2e en 3e goal. Door een penalty wisten 
wij nog tegen te scoren. We verloren de pot met 
1-3. De Missie hebben we tot op heden 
gedeeltelijk uit kunnen voeren, de rest van de 
scherpte hebben we bewaard voor de rest van de 
competitie. U hoort nog van ons. 
 
De scherpe, maar wel eerlijke vlagger 
van GWVV 4.  
 

GWVV 4 schiet met scherp 

GWVV 4 met de nieuwe tassen gesponsord door Improva 
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1 Theo Heutinck The Champ 153 
2 Ton van Gelder Lucky Team 147 
3 Lucia Heutinck Het Geknipte Team 142 
4 Marcel v/d Pavert Superboys 142 
5 Danny van Wessel See no evil 141 
6 Nico Marcus FC De Balkjes 141 
7 Amber & Roos Lucassen De Lucky's 138 
8 Bianca van Wessel Damespower! 137 
9 Djim Molenaar FC Armada 137 

10 Paul Schut Schup ze d'rin! 137 
11 Eugène Lucassen Water(g)eus 135 
12 Robin Klompenhouwer S.V. Sterk 134 
13 Nicole van Gelder B.E.G.Z. 133 
14 Bob Zweers De James Bond 132 
15 Ferdie v/d Pavert T.K.S. 132 
16 Henk Masselink Opa Henk 132 
17 Marcus Schwartz FC G.W.V.V. - Silvolde 132 
18 Bart Zweers De Buffels 131 
19 Stan v/d Pavert FC Stan United 131 
20 Hans Bruins FC Laika 130 
21 Marco Jansen Eendracht 130 
22 Dirk Jansen De Duifjes 129 
23 Sjal v/d Pavert FC Geel Wit 128 
24 Ted v/d Pavert Altijd lastig! 127 
25 Yvonne Berendsen B.E.B.O.C. '08 127 
26 Maud Rots De familie Knots 126 
27 Stijn Marcus FC Superelf 126 
28 Frank & Leony Molenaar De Mollies 125 
29 Kristel Jansen Lucky Luca 125 
30 Arnold Versleijen Het Buitenleven 124 
31 Sebastiaan Flipse Miracle 124 
32 Wim Klompenhouwer De Langenhof 123 
34 Martijn Klompenhouwer De Tokkies 122 
33 Nico Immink De Buitenhammers 122 
35 Dennis Lohschelder S.V. Jenevertje 121 
36 Erik Ketelaar Die Mannschaft 120 
37 Frank v/d Schuur Coming from Mars 119 
38 Jordy Bussink Jordy's Superteam 118 
39 Piet Vuile Honden 118 
40 Gert Ketelaar De Routiniers 117 
41 Jules v/d Pavert V.V.O. 1 117 
42 Maik te Kaat 3e Vooruit 117 
43 Marijke van Wessel Snoepzakje 117 
44 Theo van Wessel De Platte 117 
45 Bennie & Kay Mulder G.W.V.V. 8 116 
46 Bennie Bruins Bruunske Beat 116 
47 Harm te Kaat Staalboeren 116 
48 Jolanda v/d Pavert Jootje 115 
49 Kees v/d Pavert De Kellers 114 
50 Koen Nieuwenhuis Das altied lastig! 114 
51 Andrès Moreno Linksbuiten 111 
52 Jeroen Aalders G.W.V.V. 5 109 
53 Casper Bussink PSV 106 
54 Werner Wellink Niet Rechts 104 
55 Ferenc & Sem Sem's elftal 103 
56 Koen & Lars Molenaar SDO-tjes 98 
57 Debby Meijer Debbes 97 
58 Peter Berendsen Boxers 97 
59 Sjoerd Immink De Imminks 90 
60 Simone Bussink S.P.T. 89 
61 Wessel Immink De Wessels 83 
62 Jelle Boland Snelle Jelle 77 
63 Fam. F. v/d Pavert FC Klaverweide 72 

GWVV superelf 
2008/2009 

sponsored by  
 

N a een lange periode zonder voetbal 
kunnen we eindelijk weer verder met de 
Superelf.  
Inmiddels zijn er alweer 3 speelronden achter 
de rug en zoals we in de vorige Boogbal al 
vermelden gaat de 3e maandprijs naar de 
hoogst genoteerde vrouwelijke coach. 
Dit seizoen doen er 16 vrouwen/meisjes mee, 
zowel individueel als samen met een familielid. 
Ze zullen laten zien dat ze wel degelijk een 
team kunnen coachen. Er staan inmiddels al 4 
dames in de top 10. Maar eerst gaan we 3 
speelronden bespreken. 
Te beginnen op zondag 1 maart. Er kwamen die 
dag 3 teams in actie, waarbij het tweede elftal 
vrij was. Het eerste en het derde elftal speelden 
allebei met 1-1 gelijk. Jasper Engelen scoorde 
bij het eerste en Marco Menke bij het derde 
elftal.  
Het vierde elftal won met 3-0, met doelpunten 
van Jules en Ferdie v/d Pavert en Theo 
Heutinck. Doordat keeper Wim Pruyn zijn doel 
schoon hield kreeg hij 3 punten en zijn 
verdedigers 2 punten. De meeste punten (20) 
werden die zondag in de superelf verzameld 
door coach Theo Heutinck, en daardoor klom hij 
richting de koppositie. 
Op zondag 8 maart volgde een volledig 
programma en voor GWVV was dit een uniek 
weekend. Er werd door de 4 seniorenteams in 
totaal maar liefst 18 keer gescoord en dit was 
natuurlijk geweldig voor de Superelf. Om het 
wat korter te houden vermelden we alleen de 
doelpuntenmakers, dat waren: Jasper Engelen 
(3x), Ramiro Tersteeg, Danny van Wessel (2x), 
Rick Hendrixen, Sjal v/d Pavert, Maik te Kaat, 
de oproepkrachten Leo Bruggeman & Marco 
Jansen. Ferdie v/d Pavert (2x), Theo Heutinck 
(2x), Frank v/d Schuur, Jules v/d Pavert en ten 
slotte Rien Klompenhouwer. 
De meeste punten gingen in dit superweekend 
naar het team ‘De Lucky’s’ van Amber en Roos 
Lucassen, 8 van de 11 spelers die ze hadden 
opgesteld verzamelde in totaal maar liefst 49 
punten bij elkaar. Hoezo lucky? 
Op zondag 15 maart werd er heel wat minder 
gescoord, want het derde was vrij en speelde 
het vierde een doelpuntloze wedstrijd. Het 
eerste won met 2-1, doelpunten van Mike 
Jansen en Sebastiaan Flipse. Het tweede 
verloor met 5-2, doelpunten van Marcus 
Schwartz en Danny van Wessel. Dus weinig 
punten voor de superelf, alleen het team van 
Maik te Kaat kon nog wel 13 punten bij elkaar 
sprokkelen. 
Op de laatste zondag (22 maart) voor deze 
Boogbal was er weer een volledig programma. 
Alleen het eerste elftal kon winnen, 4-0 van 
Carvium, doelpunten waren van Jeroen 
Aalders, Paul Geelen, Ramiro Tersteeg en Tim 
Jansen. Het tweede verloor met 1-0 en het 
derde met 3-0. Frank v/d Schuur scoorde als 
enige bij het vierde, 3-1 verlies. 
De meeste punten (17) waren op 22 maart voor 
het team van Wessel Immink, hierdoor schuift 
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hij langzaam weg van de degradatiezone. 
Na 10 speelronden in de Superelf hebben we 
een nieuwe koploper en niet de minste: 
‘The Champ’ van coach Theo Heutinck. Hij 
verzamelde tot nu toe 153 punten bij elkaar en 
dat is heel wat meer dan z’n clubliefde 
Feyenoord! Hij wordt op de voet gevolgd door 
bondscoach Ton van Gelder. En dan nu een oud 

‘Het geknipte team’ van Lucia Heutinck;  

hollands spreekwoord: Waar 2 coaches vechten 
om een been gaat de derde er mee heen! Zoals 
gezegd gaat de maandprijs naar de hoogst 
genoteerde vrouw en dat is ‘het geknipte team’ 
van Lucia Heutinck. 
 
Kies zelf maar wie je mee uit eten neemt: die 
Feyenoorder of de bondscoach. 

         Danny Karsten 
Sjal v/d Pavert      Maik te Kaat  Carlo Molenaar 

 
Jules v/d Pavert   Theo Heutinck            Gert Martens                       
         Erik Ketelaar 
Jasper Engelen Tom Wanders  Ramiro Tersteeg 
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28-2-2009 GWVV E1 FC Trias E2 4 2 
28-2-2009 GWVV F1 Gendringen F3 4 4 
28-2-2009 GWVV C1D DZSV C2D 5 2 
28-2-2009 GWVV A1 DZC '68 A4 2 3 
28-2-2009 Terborg E3 GWVV E2 10 0 
1-3-2009 GWVV 3 Westendorp 1 1 1 
1-3-2009 GWVV 4 Ajax B 4 3 0 
1-3-2009 Den Dam 1 GWVV 1 1 1 
7-3-2009 GWVV E2 Bredevoort E3C 5 0 
7-3-2009 Terborg F2 GWVV F1 3 6 
7-3-2009 Ulftse Boys E2 GWVV E1 1 3 
7-3-2009 Longa '30 C4 GWVV C1D 3 4 
7-3-2009 DVV A3 GWVV A1 4 7 
8-3-2009 GWVV 2 SVGG 2 4 3 
8-3-2009 GWVV 1 Ratti 1 4 0 
8-3-2009 Zelhem 6 GWVV 4 1 7 
8-3-2009 SVGG 3 GWVV 3 2 3 

14-3-2009 GWVV E1 Varsseveld E2 4 0 
14-3-2009 GWVV F1 SVGG F1 3 0 
14-3-2009 GWVV C1D Noordijk C1D 4 1 
14-3-2009 GWVV A1 Groessen A2 3 1 
14-3-2009 Varsseveld E4 GWVV E2 7 0 
15-3-2009 GWVV 2 KSH 2 2 5 
15-3-2009 GWVV 4 Gendringen 4 0 0 
15-3-2009 SVGG 1 GWVV 1 1 2 
21-3-2009 GWVV E2 Grol E6 6 2 
21-3-2009 Ulftse Boys F1 GWVV F1 6 2 
21-3-2009 SDOUC C3 GWVV C1D 0 6 
21-3-2009 Angerlo V. A2 GWVV A1 2 0 
22-3-2009 GWVV 3 Den Dam 2 0 3 
22-3-2009 GWVV 4 Silvolde 5 1 3 
22-3-2009 AD '69 3 GWVV 2 1 0 
22-3-2009 Carvium 1 GWVV 1 0 4 

Dat kump in de Boogbal 

 
• In de wedstrijd GWVV 4 tegen Ajax.B werd de 

wedstrijd stil gelegd omdat de scheidsrechter 
z’n fluit kwijt was, echter er was geen fluit te 
horen. Na enige tijd vond de scheidsrechter 
hem, achter zijn shirtje, dicht bij z’n eigen fluit
(je) zover was hij naar beneden gezakt. Hoe 
kan het ook anders, soort zoekt soort. De wed-
strijd kon gelukkig weer normaal worden voort-
gezet. 

    
• Er schijnt de laatste tijd veel gewisseld te wor-

den van tassen na de derde helft. Zo ook Theo 
van Wessel die z’n tas kwijt was, en aangaf 
een week later niet te kunnen keepen zonder 
handschoenen. Na enig speurwerk bleek dat 
Frank Rots de boosdoener was, dus als u 
Frank ziet lopen met een paar grote keepers-
handschoenen aan dan bent u op de hoogte.  
Om dit in de toekomst te voorkomen raden we 
iedereen aan om voor jezelf een label aan de 
tas te maken zodat je nooit met de tas van de 
buurman gaat lopen. 
 

• Henk Drenth trainer van SVGG wilde z’n spe-
lers opzwepen in de wedstrijd tegen ons 1e 
met de opmerking: “Kom op jongens laat je 
spierballen eens even zien”. Een paar minuten 
later wordt de nummer 7 van SVGG van het 
veld gezonden. Op het moment dat die speler 
naar de SVGG dugout wandelt roept Jos Mul-
der Henk Drenth toe: “Doar kommen ow spier-
ballekes an.” 

• In de wedstrijd tegen Den Dam werd de koffer 
waar Bianca op zat, onder haar vandaan ge-
schopt en belandde ze bij Dennis tussen de 
benen. Dennis schrok hier zo van dat hij dacht 
dat Bianca voor hem door haar knieën ging. 
Dennis je denkt toch niet dat alle vrouwen voor 
je vallen. 

• Overigens kwam Esther van Dennis op een 
donderdagavond de bestuurskamer de deur 
omkijken en zei vluchtig: “Schat, tot vanavond” 
en weg was ze. Alle aanwezige heren keken 
elkaar aan, had ze het nou tegen mij of tegen 
jou. Terwijl de heren aan het uitmaken waren 
wie d’r nou als eerste naar Esther zou gaan, 
zat Dennis ergens achter in een hoekje te gnif-
felen. Dennis had zo al z’n voorpretje. 

• Ton van Gelder heeft na de winterstop de 
thuiswedstrijden van het 4e weer kunnen bij-
wonen. In de rust beaamde hij (stand 2-0 in het 
voordeel v.h. 4e) dat de trainer goed z’n werk 
had gedaan. Ton was weer helemaal thuis. 

• Veel spelers klagen over rugpijn de laatste tijd, 
Ton van Gelder weet hier de oorzaak van : 
“Jullie liggen gewoon te vaak op de rug!” 

• Dat jeugdspelers niet worden betaald bij 
GWVV is bekend, maar dat ouders af en toe 

 
COMPETITIE SENIOREN 

 
Uitslagen G.W.V.V. 

weleens iets doen om de prestaties van hun 
kinderen te belonen wordt oogluikend toege-
staan. Zo ook Menno Berndsen die een uurtje 
later naar bed toe mag als hij een goal maakt, 
wat vader Andrè echter niet wist is dat hij er in 
die bewuste wedstrijd vijf zou maken. Al reke-
nende kwam hij er achter dat hij tot èèn uur ’s 
nachts op zou mogen blijven. Ja, dat wordt een 
latertje Andrè zegt èèn van de mede-
toeschouwers. “Och verrek, zegt Andrè van-
oavend logeren ze bi’j oma en opa dan hem-
men wi’j d’r eigenluk helemoal gin last van.” 

• Scheidsrechter heeft "schijt" aan 2 minuten. 
Aan het eind van de 1ste helft van de wedstrijd 
GWVV 2 - SVGG 2 komt Rik Hendrixen naar 
de scheidsrechter toe gelopen en vraagt hem 
hoe lang het nog duurt. Een paar minuutjes 
later komt Rik Hendrixen weer naar de 
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27-3-2009 19:00 GWVV DA1 Grol DA1 
28-3-2009 9:00 Gendringen E2 GWVV E1 
28-3-2009 10:00 GWVV E2 Gendringen E3 
28-3-2009 11:15 Varsseveld F2 GWVV F1 
28-3-2009 12:45 WVC C4 GWVV C1D 
28-3-2009 13:00 SC EDS A1D GWVV A1 
29-3-2009 10:00 GWVV 3 Silvolde 4 
29-3-2009 10:00 GWVV 4 Dinxperlo 5 
29-3-2009 14:30 Aerdt 1 GWVV 1 
3-4-2009 21:00 GWVV DA1 Gelre FC DA1 
4-4-2009 10:00 GWVV E1 Marienveld E1 
4-4-2009 10:00 GWVV F1 Dinxperlo F2 
4-4-2009 10:15 Longa '30 E7C GWVV E2 
4-4-2009 13:00 GWVV C1D Lochuizen C1 
4-4-2009 14:30 GWVV A1 SDOUC A2 
5-4-2009 9:30 Zeddam 3 GWVV 4 
5-4-2009 10:00 GWVV 2 Ulftse Boys 3 
5-4-2009 10:30 Gendringen 6 GWVV 3 
5-4-2009 14:30 GWVV 1 Socii 1 
11-4-2009 9:00 VVG '25 F3 GWVV F1 
11-4-2009 10:00 Dinxperlo E4M GWVV E2 
11-4-2009 13:00 GWVV C1D Grol C4 
11-4-2009 14:30 GWVV A1 Vorden A2D 
11-4-2009 16:00 Zelhem 5 GWVV 3 
13-4-2009 9:30 Winterswijk 4 GWVV 2 
13-4-2009 10:00 GWVV 3 VVG '25 6 
13-4-2009 10:00 Gendringen 4 GWVV 4 
13-4-2009 14:30 GWVV 1 Wolfersveen 1 
17-4-2009 19:30 Gelre FC DA2 GWVV DA1 

24-4-2009 21:00 GWVV DA1 
LZVV/Sport-
innLochem DA1 

Programma G.W.V.V. scheidsrechter en vraagt hem nogmaals hoe 
lang het nog duurt. Als de scheidsrechter 
vraagt waarom Rik steeds naar de tijd vraagt 
krijgt hij als antwoord dat Rik 
zeeeeeeeeeeeeeeeeeeer nodig naar de WC 
moet, daarop besluit de scheidsrechter af te 
fluiten en Rik vertrekt als een speer richting het 
toilet. 
De grensrechter van GWVV 2 komt echter 
naar de scheidsrechter toegesneld om aan te 
geven dat er 2 minuten te weinig gespeeld zijn. 
De scheidsrechter geeft hierop als antwoord 
dat hij "schijt" heeft aan deze 2 minuten.  

• Wat is er op bovenstaande foto aan de hand? 
- Walter gaat in gesprek met de grasmat. 
- “Ik heb toch niet die ouwe schoenen aangedaan 
waar al m’n zwarte geld in zit?” 
- Effen kieken, is dit goeie bouwgrond?  
- Met dit ‘ vuutje’ moet het vandaag gebeuren. 
- ‘t liek alsof mien vuuten steeds kleiner worden. 
- Walter in meditatie voor de wedstrijd. 
- “Stoa ‘k weer reserve, heb ik doar mien 
schoenen veur gepoetst.” 
- Walter aan het rekken en strekken. 
- “Ik wol dat ze mien moar ni’je voetbalschoenen 
hadden gegeven i.p.v een tas.” 
 
Suggesties/oplossingen kunnen opgestuurd 
worden richting de redactie. 
 
 
• Jules van de Pavert vind dat de 4e 

elftal spelers maar geluk hebben sinds 
hij erelid van GWVV geworden is: “Now 
maggen ze met een heus erelid onder 
de douche.” Nu maar hopen dat de 4e 
elftal spelers niet van een koude 
douche thuis komen. 

• Het is in het redactienieuws al aan-
gehaald, maar toch willen we het hier 
nog even benadrukken. Er zal de 
komende weken veel gevoetbald gaan 
worden, hou hier rekening mee zodat 
je elftal niet met te weinig spelers komt 
te staan. En voor de avondmensen 
onderons, komend weekend gaat de 
zomertijd weer in. Denk hier dus even 
aan als je zaterdagavond of nacht in 
bed stap, zet de wekker alvast een 
uurtje vooruit.  
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 
bereiken: 
Ferdie van de Pavert tel.684915 
Peter Roes tel.632025 
Marcel van de Pavert tel. 686163 
Andres Moreno-Ruiz tel.631229 
Han van de Pavert tel.681600 
Simone Bussink tel.632239 
Jos Straub tel.684134 
Clemens Wissing tel. 640815 
Tim Jansen tel. 630487 
Ellen Rots tel. 685775 
Carlo Molenaar tel. 684952 
Ferenc Schepers tel. 640067 
Nico Immink tel. 640168 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Peter Berendsen tel. 685656 
Pascal Bolk tel. 632128 
Theo van Wessel tel. (0315) 
 323800 
Danny van Wessel tel.  06-
 27324114 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel.632260 
Carla Mulder tel.631625 
Peter Roes tel.632025 
Leo Jansen tel.630492 
Kristel Aalders tel. 632727 

Jeugdnieuws 
 7 maart 

Op deze zaterdag kwamen al onze jeugdteams in actie. Dat gebeurt 
natuurlijk wel vaker, maar deze zaterdag wisten al onze jeugdteams te 
winnen. Vooral ook knap van onze E2, want die hebben toch wel een 
pittige competitie. Mooi meegenomen was ook dat dit de 
seniorenteams op zondag inspiratie gaf. Want ook alle 4 
seniorenteams wisten de dag erop te winnen. 
 
 Bezoek bij de Graafschap 

Zaterdag 7 maart waren we club van de week. Gelukkig werd er 
gewoon met publiek gespeeld tegen Heracles, want De Graafschap 
was tegen de straf in beroep gegaan. Onder goede omstandigheden 
zagen we een leuke, spannende wedstrijd en waren onze pupillen 
actief voor de wedstrijd met vlaggen en in de rust werd er voor een 
volle tribune penalty’s genomen. De Graafschap werd 3 punten rijker 
en onze E-pupillen werden een ervaring rijker. Dank aan diegene die 
’t georganiseerd hebben, leiders en chauffeurs. 
 
 Kay 

Na een vervelende breuk in ’t begin van ’t seizoen en een langdurig 
herstel, zien we Kay gelukkig weer actief op ’t voetbalveld. De C heeft 
er weer een bruikbare kracht bij, zeker als je ook nog op een fraaie 
wijze scoort tegen Noordijk. Overigens ook de complimenten aan Dion 
en Casper, want het is niet zo gemakkelijk om als 1e jaars D mee te 
doen bij de C-junioren. Regelmatig komen ze dan ook oog en oog te 
staan met kerels die toch heel wat centimeters groter zijn dan zij. 
 
 Competitieverloop 

Over ’t algemeen mogen we tevreden zijn met de indelingen. Zo na 
enkele wedstrijden zie je de nodige krachtverschillen. De A heeft al 
enkele overwinningen te pakken en regelmatig zien we ook jongens 
op de zondag actief. Klasse heren! 
De C draait ook goed mee. Tegen een fysiek sterke Noordijk werd bv. 
met 4-1 gewonnen. Vooral Floyd en Jhonny speelden een goede 
wedstrijd. 
Revanche was er op Longa. Werd er in de najaarscompetitie nog 
verloren, nu werd er in Lichtenvoorde gewonnen. De E1 blijft maar 
winnen; niet dat dit onze doelstelling is, maar ’t geeft aan dat er 
voetbal zit in deze groep. De E2 kreeg een paar keer een flinke 
nederlaag te verwerken, vooral tegen teams met 2e jaars E-spelers. 
Geen schande dus. De F doet ’t ook uitstekend, op dit moment van 
schrijven staan ze binnenkort enkele pittige tegenstanders te wachten.  
 
 Peter Berendsen / Dennis Boerboom  

In navolging van Han Berger, die naar Australië vertrok, is Peter naar 
Amerika vertrokken. Gelukkig wel met de bedoeling om spoedig terug 
te komen. Misschien wel met ervaringen die we bij G.W.V.V. kunnen 
gebruiken.  
Dennis Boerboom die onze C-tjes fluit is bereid gevonden om Peter te 
vervangen bij de A-junioren. We zijn als G.W.V.V. jeugd blij met zulke 
mensen. 
 
 Komend seizoen  

Zoals het er nu naar uitziet spelen we ’t volgend seizoen met een B-
junioren team, een D-elftal, 2 E-pupillenteams en 1 F-team in de 
competitie. We gaan er dan ook vanuit dat alle huidige spelers ook ’t 
volgend seizoen de kleuren geel-zwart dragen. Omdat er van de 
huidige kleutergroep maar enkele spelers overblijven, moeten we ons 
de komende tijd hierover nog eens buigen. Om tot een acceptabel 
groepje te komen moet je er ook weer voor waken dat je dan niet met 
te jonge voetballers gaat voetballen. Ze moeten er wel aan toe zijn, 
zeggen we weleens onder elkaar.  
We zijn ook druk in de weer met de invulling wat betreft: 
-Trainers 
-Leiders  
-Clubhuisbezetting 
We hopen ook medewerking van ouders, maar ook van anderen die 
iets willen doen voor onze jeugd. Dus als je dit leest (of als je dit 
hoort) ….. denk er eens over na en laat gerust iets van je horen. 
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1.     Hoe heet je? Maud Rots 

2.   In welk elftal voetbal je? E2 

3.   Waar sta je in het veld? Acherin 

4.    Hebben jullie al veel 
wedstrijden gewonnen? 

We hebben er nog maar èèn 
gewonnen. 

5.   Welke tegenstander vond 
je erg goed? Terborg E 

6.   Heb je afgelopen zaterdag 
gevoetbald? 
Kun je ons vertellen hoe de 
wedstrijd verliep? 

We moesten tegen Varsseveld 
spelen. Het was een hele leuke 
wedstrijd. Helaas hadden we 
met 7-0 verloren. Na de 
wedstrijd zijn KayGee en ik in 
de modder gedoken en we 
zaten helemaal vol met modder.  

7.   En denk je zit er nog een 
kampioenschap in? 

Ik hoop het wel maar denk het 
niet. 

Wessel Immink 

E2 

Achterin 

Maar twee 

Varsseveld 

Heel goed. Alleen de 
tegenploeg schopten heel veel. 
Een jongen schopte tegen Koen 
en Kay Gee. Menno maakte 5 
goals, maar toen kregen we 2 
goals tegen, maar toen maakte 
Kay Gee een goal en het werd 
6-2. 

Denk ik niet. 

Speciaal willen we dit ook onder de aandacht 
brengen van de huidige A en het huidige 1e elftal. 
Wanneer we bij verenigingen in de buurt kijken 
zien we daar ook veel jeugdkader uit deze 
groepen komen.  
 
 Voorjaar 

Bij ’t aanbreken van ’t voorjaar zie je ook vaak dat 
er andere activiteiten plaatsvinden. Denk bv. aan 
een weekendje weg of een vakantie in de 

voorjaarsvakantie. Meld dit s.v.p. op tijd bij de 
leiding, want het is natuurlijk niet fijn, wanneer 
een team plotseling te weinig mensen heeft om 
deze reden. Vroegtijdig kan er misschien wat 
geregeld worden. 
 
 Vergadering jeugdkader 

-maandag 6 april 20:30 uur in ’t clubhuis. 
 
Het jeugdbestuur 

Hallo allemaal . 
 

W ij zijn met de E2 naar De Graafschap 
geweest . 
En nog een paar van de E1 De Graafschap 
moest tegen Heracles . 
Het was een spannende wetstrijd toen de goal 
viel waren We heel blij.  
Want De Graafschap had het al moeilek achter 
de rug.  
 De goal van luuk de jong was een mooie 
omhaal. 
De supporters  waren blij het was veel kabaal. 
En de supporters van Heracles  zaten er treurig 
bij. 
En het bleef 1-0 voor De 
Graafschap en toen had de 
graafschap gewonnen. 
 
Groetjes Bryan en Wessel 

Met de E2 naar de Graafschap 
O ok dit jaar zijn wij als voetbalvereniging 
weer uitgenodigd als club van de week bij De 
Graafschap. We werden om half zeven 
opgevangen door een begeleider, die ons voor, 
tijdens en na de wedstrijd begeleidde. Dat 
hebben ze daar prima geregeld. Vorig jaar is de 
E1 al naar De Graafschap geweest, dit keer was 
de E2 aan de beurt. Voor de wedstrijd mochten 
ze het veld op met vlaggen. Ook de leiders 
Danny en Chiel mochten meedoen. In de rust 
penalty schieten op de 1e keeper van het 
beloftenteam en onze Bas mocht ook nog even 
keepen. Na afloop van de penalty’s kregen ze 
wat te drinken en kon de 2e helft beginnen. 
Hierin scoorde de Graafschap de winnende 
treffer, je snapt dat het daarna een dolle boel 
werd. We kunnen terugkijken op een hele leuke 
avond. Bryan en Wessel hebben er een 
verhaaltje over geschreven. 
We bedanken de Graafschap voor de 
gastvrijheid. 

De leiders van de E2 
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Foto-impressie GWVV E2 op 
bezoek bij De Graafschap 

Koen was ook nog superboertje en mocht 
met de spelers het veld op. 

Even Guus de Zebra  handje schudden 
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Wanneer:  Zaterdag 30 mei 2009 (zet dit vast in je agenda !!!) 
 (Start 12.30 uur - einde activiteiten 17.00 uur – einde 3e helft?). 
 
Wie:  In ieder geval alle leden van GWVV 
 
Let op:  - 1 introducé per persoon (en/of max.10 per elftal!) 
 - introducé neemt deel op eigen risico. 
 - Geen opgave = geen deelname 
 - N.a.v. de evaluatie van vorig jaar zal er 7 tegen 7 worden 
   gespeeld. 
 - Andrè Lippets en Freek van Arragon zijn de contactpersonen  
   m.b.t. het voetbalgedeelte. 
 - Opgavenformulier inleveren bij de leider van je elftal uiterlijk  
   zondag 3 mei 2009 (Alle leden hebben deze ontvangen van hun  
   leider). 
 - Ben je GEEN lid maar woon je wel in Varsselder (of binding?)  neem dan 
 contact op met Andrè Lippets of Freek van Arragon voor eventuele 
 deelname. 
 - Natuurlijk zijn er ook weer leuke activiteiten voor jong en oud.  
  
Dus neem je gezin/aanhang mee !!!! 
 

Tot  30 mei 
De organisatie.  
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER 
 
Maart 
28-29 Uitvoering Kom €$ Kieken 
April 
3 Muziekdag senioren 
4 oud papier ophalen 
5 Palmpaasoptocht 
19 Fanfare Beloken Pasen concert 
30 Koninginnedag 
 
 

copie binnen: komt uit op: 
14 april 23 april 
12 mei 28 mei 

De Boogbalplanner 
Seizoen 2008-2009 

  

Fanfare  
Nieuws 

 Fanfare – weetjes: 
Wist U dat: 
• Het carnavalsfeest weer voorbij is?  Het is niet 

geheel ongemerkt aan de Fanfare voorbij 
gegaan. Als eerste noemen we de 
Jeugdprinses van de Zinkput: “Onze” Romy!! 
Na  het behalen van het A-diploma voor 
trompet is Romy overgestapt naar de bariton, 
en sinds enkele weken speelt ze in ons orkest 
mee. Dapper speelt ze haar partijen al mee, 
en ook dapper stond ze voor een volle zaal als 
Jeugdprinses Romy. Petje af!! 
Ook Maarten Wijkamp en Erik Jansen waren 
actief bezig voor het carnaval. Met de 
prinsenpresentatie hadden zij een hoofdrol te 
vervullen. Het had maar weinig gescheeld of 
één van hun beiden was de nieuwe Prins van 
De Zinkput geworden. Volgend jaar 
misschien????? 
Op zaterdag was de fanfare samen met het 
OLV Gilde aanwezig om met een minioptocht 
Prins André van huis naar de Leemlandseweg 
te begeleiden. Daar aangekomen, werden de 
bejaardenwoningen versierd en werd er 
Narrenknuppelen gedaan. Bij enkele 
fanfareleden bleken erg veel verborgen talent 
voor het knuppelen te bestaan…… 
En dan natuurlijk onze nieuwe carnivals-
wagen. Met behulp van een goede sponsor 
hebben we dit jaar een geheel nieuwe carna-
vals-wagen gebouwd.  Mooier en ook nog 
“groter”. Dat kwam goed uit, want nu was er 
plek voor enkele muzikanten om op de wagen 
plaats te nemen. Zo kon Theo Jansen, die 

herstellende is van een knieoperatie, ook 
meedoen met de optocht. Hij kreeg tijdens de 
optocht gezelschap van 1 of 2 collega-
muzikanten, die even tijdelijk moe en dorstig 
waren geworden van het lopen. Ook voor een 
natje en droogje was de nieuwe wagen prima 
geschikt.  
Kortom, de fanfare was weer een nadrukkelijk 
aanwezig tijdens het carnavalsweekeinde. 

• De Fanfare zich voorbereidt op het aanstaande 
Beloken Pasen Concert?  Het concert is op 19 
April a.s. begint om 10.30 uur , en is in De 
Tent. 
Het wordt een bijzonder concert met 
spectaculaire optredens. De fanfare speelt o.a. 
het gedurfde nummer “Cry of the Falcon”. Het 
nummer is in 2007 uitgebracht, en is bij vele 
orkesten erg populair om te spelen. Wij zijn 
één van de eerste verenigingen in de regio, die 
dit nummer gaat uitvoeren. Het nummer gaat 
om een centraal thema, rechtvaardigheid, dat 
telkens terug komt. Tijdens het nummer zijn 
echte geluiden van een drukke markt te horen. 
Maar er dreigt ook gevaar van een dief, die 
uiteindelijk opgepakt wordt en berecht. Ook 
hierbij zal een fluisterende menigte hoorbaar 
zijn. De fanfare zal op een manier te horen, 
zoals nog niet eerder is vertoont. Daarna volgt 
muziek uit de film “Pirates of the Caribbean”. 
De muziek die bij deze film hoort is net zo 
avontuurlijk als de film zelf. Gedragen 
melodieuze passages worden afgewisseld met 
gedreven en vurige momenten en vertolken zo 
de vervloekte piraten op hun piratenschip, die 
op zoek gaan naar een medaillon. Een 
muziekstuk met veel passie.  
 Ook de blokfluitleerlingen zullen zich van 
hun beste kant laten zien. Tijdens het 
kerstconcert hebben we ze al kunnen horen. 
Sanne Wessels brengt de allerjongsten op een 
vrolijk en luchtige manier de grondbeginselen 
van de muziek bij. Op deze ochtend kunnen 
we hun vorderingen zien en horen. 
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Dit jaar staat de jeugd centraal bij de 
muziekvereniging. En we hebben woorden 
omgezet in daden.  Trots zijn we dan ook dat 
we een echt eigen Jeugdorkest hebben. Deze 
ochtend geven zij hun eerste voorstelling. Alle 
jeugdleden die een opleiding bij de muziek-
school volgen, spelen in dit orkest, dat onder 
leiding van onze eigen dirigent Gerjo Seesink 
staat. Zij zullen met verrassende nummers een 
deel van het programma vullen. Zoals het 
nummer: “De nachtmerrie van de dirigent”. 
Tijdens dit optreden zullen de meest dwaze en 
knotsgekke taferelen de revue passeren, dit  

tot grote wanhoop van onze dirigent…….  
Als klap op de vuurpijl speelt de fanfare Funny 
Slides. Dit is een solostuk voor 3 trombones, 
waarbij Henri Hebbink, Lisa van Arragon en 
Jan Ketelaar een flink staaltje van “schuifwerk” 
laten zien en horen. Het concert wordt 
afgesloten met een stevige partij rockmuziek. 
De Fanfare en het Jeugdorkest betreden het 
podium om het publiek om z’n kop te krijgen. 
Nieuwsgierig geworden? Kom maar eens 
luisteren en kijken…   
De toegang is gratis. 

ZONDAG 19 APRIL 2009 
AANVANG: 10.30 UUR 
GILDEGEBOUW    DE TENT 
TOEGANG :  GRATIS 

M.M.V.     
FANFARE ST. GREGORIUS  O.L.V.  GERJO SEESINK 
HET LEERLINGENORKEST O.L.V.   GERJO SEESINK 
BLOKFLUITGROEP O.L.V.   SANNE WESSELS 
MET SPECTACULAIRE NUMMERS ZOALS:   
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V orig jaar tijdens de Ulftse 
avondvierdaagse vroegen 
Ferenc schepers en 
ondergetekende zich af 
waarom wij eigenlijk zelf niet 
meer meelopen met de 
avondvierdaagse.  

Wij waren het er snel over eens dat daar dit jaar 
verandering in moest komen. Toen ook nog eens 
bij de Tent tijdens de huldiging van de 
wandelaars door Bennie Kroesen werd gemeld 
dat dit jaar het 40 jarig lustrum gevierd gaat 
worden werden wij helemaal enthousiast. Ik weet 
mij nog te herinneren dat het 20 jarig jubileum 
uitbundig werd gevierd, mede door een geweldig 
reünie. Afgelopen week heb ik de stoute 
schoenen maar eens aangetrokken om mij door 
Bennie Kroesen te laten informeren hoe èèn en 
ander de afgelopen jaren geregeld en gelopen is. 
Al snel blijkt dat Bennie het een fantastisch 
initiatief vindt om er dit jaar iets bijzonders van te 
maken. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit om dit 
jaar in de vorm van een reünie te proberen een 
aantal groepen te gaan vormen. Dit kan op vele 
manieren, we kunnen proberen oude groepen te 
hervormeren, maar wij kunnen ook met diegene 
wie mee wil doen aan dit fantastisch evenement 
gewoon een groep of meerdere groepen te 
vormen. Het zou toch geweldig zijn als wij dit jaar 
weer eens met meerdere groepen als alleen de 
jeugd groepen vertegenwoordigd zijn. Graag wil 
ik de mening peilen van u allen, is hier interesse 
voor, zo ja laat het mij dan z.s.m. weten, dit kan 
door mij te mailen, bellen of kom langs. Op deze 
manier krijg ik snel een inzicht of er voldoende 
interesse is en kunnen wij het plan verder 

uitwerken. Het zou toch geweldig zijn dit jaar 
weer eens mee te lopen en wie weet kunnen wij 
er dan weer een jaarlijks gebeuren voor zowel de 
jeugd als ook de oudere van maken. In de 
wandelgangen hoor ik vaak dat er belangstelling 
is om weer te lopen, laat deze kans dus niet 
lopen en laten wij er met z’n allen 3 t/m 6 Juni 
wat van maken. 
Hieronder even ter informatie en om uw 
geheugen wat op te frissen de groepen met 
leiders of leidsters welke in 1988 meegelopen 
hebben: 
 
De Tippelaars: Els versleyen en Lucia Heutinck 
De avondlopers: Jeanet Lukassen en Lillian Netto 
Jong Talent: Sandra Lukassen en Thea Scholten 
Young Ones: Trees Vieberink en Johanna van Toor 
Meisjesgroep: Ferdy Freriks 
Damesgroep: Riet Schut 
Mannengroep: Benny Kroesen 
Jongerenkoor: Henny Ketelaar 
 
Wellicht wordt u hierdoor weer geïnspireerd als u 
deze namen weer ziet om de wandelschoenen 
aan te trekken, maar natuurlijk ook diegene wie 
nog nooit meegelopen hebben zijn van harte 
welkom, laten wij er met z’n alleen een 
fantastisch gebeuren van maken. 
 
Jan Aalders 
Leemlandseweg 17 
7076 AL Varsselder 
0315-632727 
janaalders@chello.nl 

AVONDVIERDAAGSE 2009, ZORG DAT JE ER BIJ BENT 
Weet je nog van toen?? 

Zinkputter 2009 
B ennie Frazer is de Zinkputter 2009 
geworden van Varsselder Veldhunten.  
Bennie is na de lagere school , cum laude 
afgestudeerd aan de L.T.S. in Ulft.  Hij ging met 
zijn vrouw Marijke wonen aan de Hoofdstraat in 
Varsselder. Hij is 43 jaar lid van het O.L.V. Gilde 

waarvan 30 jaar in het bestuur en de laatste 10 
jaar penningmeester. Was 2x koning en 3 x 
keizer. Maar ook 2x prins Carnaval. 10 jaar 
bestuurslid van de schietvereniging VSV en vele 
jaren zelfs voorzitter en een functie in het 
bondsbestuur. Bij VSV schiet hij nog steeds met 
scherp. Hij is E.H.B.O er en gaat met zijn koffer 
langs de evenementen in de regio, o.a. bij 
Huntenpop, de Survival en avondvierdaagsen.  
Hij werkte met plezier bij de firma Gerritsen in Ulft 
en kon in de VUT. Ze gingen wonen in een 
bejaarden woning aan de Pastoor Balkstraat in 
Varsselder. Daar heeft hij een groente tuin en 
heeft daar zeer veel plezier aan, vaste afnemer 
van de boerenkool is Jos van Toor. Hij sport, en 
slaat graag een balletje tafeltennis, de fines en 
sauna vindt hij ook heerlijk. 
5 jaar geleden kreeg hij het midwinterhoorn virus, 
bouwde zelf een hoorn en is enthousiast speler 
bij de Huttepiepers. In de kerk is hij een vaste 
vrijwilliger, zelfs nu de kerk in de steigers staat 
draagt Bennie zijn steentje bij. In weer en wind 
staan ze de kerk te repareren. Voor aankomende 
bouwvakkers reist hij heel wat af om ze te bege-
leiden en tentamens af te nemen. De basisschool 
jeugd van de groep 8 maakt hij bekend met het 
technische vak. 
 
Kortom Bennie is de nieuwe Zinkputter van het 
jaar. 

Meld je aan, 
inschrijving is 

binnenkort, wees 
er dus snel bij. 
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V an uit de kerk  zijn wij gevraagd om mee te 
doen aan de DiaconAction. Dit is een landelijke 
actie die vanuit het bisdom is georganiseerd 
waarbij  jongeren iets kunnen betekenen voor 
anderen. 
Wij, de misdienaars, hebben gekozen om bij de 
soos in ons eigen dorp mee te helpen. Deze 
wordt op de dinsdagmiddag in de voetbalkantine 
gehouden en door vrijwilligsters verzorgd. 
Nathal en Romy, die nog op de basisschool zitten 
kwamen om twee uur al binnenlopen. Ze hadden 
hiervoor namelijk van school vrij gekregen. De 
oudere kinderen die al op het voortgezet onder-
wijs zitten kwamen later. De opa’s en oma’s 
keken al uit naar hun klein/buurkinderen.  
 
Na een voorstellingsrondje kon het beginnen met 
het rondbrengen van de koffie, de thee en 
natuurlijk de cake. Ook werd er fanatiek geholpen 
bij het sjoelen en de bingo. Er werd zelfs 
enthousiast meegedaan aan het kaartspelletje 
eenendertigen! 
Toen de prijsjes uitgereikt waren en alles 
opgeruimd en afgewassen was, vertrok iedereen 
weer naar huis. 
Met een bloemetje en chocolade bedankten wij 
de soosbezoekers en de vrijwilligers voor de 
gezellige en leerzame middagen. Iedereen, 
zowel de ouderen als de kinderen, hebben het 
namelijk erg naar hun zin gehad! 
 
De misdienaars  

DiaconAction 

ZINKPUTTERS BEDANKT 
VOOR UW STEUN…… 

 

B este dorpsgenoten, wij willen u allen heel 
hartelijk bedanken voor uw massale steun 
tijdens onze donateursactie en lotenverkoop 
met de optocht. Mede hierdoor is het voor ons 
mogelijk geworden er weer een fantastisch 
carnavalsfeest van te maken. We kijken er met 
zijn allen heel goed op terug en hopen ook het 
komende jaar weer op uw steun. De prijzen voor 
de loterij zijn er nog niet allemaal uit. Gelukkig 
wel de hoofdprijs, een ballonvaart voor 2 
personen incl. diner is gewonnen door Coen 
Nieuwenhuis. 
 
De tweede en derde prijs zijn gevallen op 
lotnummers:  
Rose 204, een dinerbon van ‘De Bank’ in 
Doetinchem en 
Rose 458 een bon van ‘Bloemkado ’t Pandje’ 
uit Ulft. 
 
Deze prijzen zijn af te halen bij Elly Masselink, 
Hoofdstraat 46, tel. 684064 
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Cursus en 
activiteiten aanbod 

Voorjaar 2009    
Fidessa Welzijn. 

In het voorjaar 2009 is er weer een groot aanbod 
aan cursussen en activiteiten voor jong en oud. 
Te veel om op te noemen, u bent altijd welkom 
om bij Fidessa Welzijn binnen te lopen en u te 
laten informeren. DOEN!!!! 
Voor het cursuswerk WEES er snel bij voor 
sommige cursussen is veel animo en starten 
volgende week. Deelname gebeurd op basis van 
inschrijving. 
Opgave bij de receptie van Fidessa Welzijn 
Locatie ’t Klooster  
F.B. Deurvorststraat 43 7071 BG Ulft 
telefoonnummer 0315- 695920 
www.fidessawelzijn.nl 
e-mailadres: info@fidessawelzijn.nl 
openingstijden receptie: 08.30 – 16.30 uur. 
 
Fidessa Welzijn Locatie ’t Klooster Ulft 
  2 april Start workshop 2 Excel 
  2 april Start workshop mozaïeken 
  3 april Muziekmiddag senioren in Breedenbroek 
  7 april Start workshop fijne keuken Paasdiner 
  8 april Start workshop bloemschikken Pasen 
14 april Start koken voor mannen 
22 april Thema koken Italiaanse keuken 
24 april Start workshop Kristal tekenen  
  7 mei  Start workshop 6 creatief met word  
11 mei  Start workshop 5 computeronderhouden, 
beveiligen 
11 mei  Rijvaardigheidsritten senioren 
28 mei  Themacafe; jij in het verkeer 
9 juni  Thema koken Chinees-Indische keuken    
  
2. Rijvaardigheidsitten senioren. 
Op maandag 11 mei 2009 kunt u rijvaardigheid 
testen. 
U rijdt ongeveer 1 uur in uw eigen auto met een 
ervaren rij-instructeur, na afloop is er een 
evaluatiegesprek van de rit. 
Kosten € 20,00 p.p., leden V.V.N. krijgen een 
korting van € 6,50. 
Tevens ook een theoriegedeelte, gehoortest en 
ogentest. 
Aanmelden voor 1 mei a.s. en meer informatie bij 

Fidessa Welzijn, F.B. Deurvorststraat 43 te Ulft, 
tel. 695920. 
 
3. senioren muziekmiddag vrijdag 3 april  
Op vrijdag 3 april van 14.00 tot 16.30 uur bij zaal 
Koenders in Breedenbroek muzikaal samenzijn. 
Organisatie vanuit comité Dag van de ouderen. 
Kaarten te koop a € 5,00 ( inclusief 1x koffie) bij 
o.a. Fidessa Welzijn in Ulfttel. 695920)  of bij 
Anton Jansen (681445) in Varsselder-
Veldhunten. 
 
Op verzoek wordt u een folder opgestuurd. 

Grote stap gezet naar een gemeenschapshuis 
voor Varsselder- Veldhunten.  

N u de stemming is geweest en er een over 
duidelijk “Voor” heeft geklonken voor verdere 
ontwikkeling van de plannen, kan de 
projectgroep vol goede moed en gesteund 
door een grote achterban verder.  
Er zullen nog verschillende barrières genomen 
moeten worden.                                                                                                       
Door de complexiteit van het proces is er vanaf 
het begin al gekozen om het traject in 
verschillende fasen te knippen. Elke fase wordt 
afgesloten met een beslismoment. De stemming 
van de leden van het Gilde, GWVV was een 
dergelijk beslismoment. Ook het bestuur van 
Stichting Sportbelangen heeft “Voor” gezegd  Met 
dit stemmoment is een 2e fase afgesloten.                                                                                                                
De volgende fase die we als projectgroep moeten 

doorlopen is de “planontwikkelingsfase”. Tijdens 
deze fase zullen zaken zoals een definitieve 
beheersvorm, definitief uitgewerkt financieel 
plaatje, externe subsidiemogelijkheden 
concretiseren hun beslag krijgen. Ook de wensen 
van alle gebruikers zullen in deze fase 
geconcretiseerd moeten worden. Aan het eind 
van deze fase zullen alle gebruikers een 
intentieovereenkomst moeten tekenen. Deze 
intentieverklaring van alle gebruikers waarin ze 
door het tekenen van een intentieverklaring hun 
betrokkenheid voor de komende 5 jaren 
aangeven is nodig om voor provinciale subsidies 
in aanmerking te komen. 
 
Namens alle projectgroep leden, 
Wim Klompenhouwer. 

Buurtbemiddeling 
‘Ik word gek van die discomuziek in de nacht’ 
‘De buren hebben ineens een metershoge 
schutting geplaatst’ 
‘Weer staan die auto’s bij mij voor de deur’ 
 
In onze gemeente wonen we soms dicht op 
elkaar. Daardoor heb je snel ergernissen, 
conflicten en ruzies. Vaak beginnen die irritaties 
met een kleinigheidje. Door er niet met elkaar 
over te praten, kan zo’n kleinigheidje uit de hand 
lopen. De politie of andere instanties erbij halen, 
levert niet altijd de verzoening en vrede op die 
buren zich wensen. Het lost misschien wel het 
conflict op, maar zorgt niet altijd voor een 
duurzame oplossing van het probleem. 
 
Wat is nu eigenlijk buurtbemiddeling? 
Een aantal goed getrainde vrijwilligers uit de 
gemeente bemiddelt in huis-, tuin-, en 
keukenconflicten tussen buren. Zij spelen niet 
voor rechter en vellen ook geen oordeel. Zij 
proberen de ruziënde partijen weer aan de praat 
te krijgen en hen zelf een oplossing te laten 
bedenken.  
Voorwaarde is wel dat mensen die ruzie hebben 
vrijwillig deelnemen aan de buurtbemiddeling. 
De bemiddeling is gratis, er wordt wel van u 
verwacht dat u nadenkt over een acceptabele 
oplossing voor iedere partij en hier ook aan 
meewerkt. 
 
Op welk conflicten richt buurtbemiddeling 
zich? 
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O nlangs kwam in het nieuws, dat Huntenpop wordt verplaatst naar Ulft. Een ingrijpende 
verplaatsing die bij de meeste inwoners van ons dorp emoties oproept en als een verlies wordt 
beschouwd, wat evenementen betreft. Toch geloof ik, dat er voor de organiserende mensen van dit 
evenement een goede reden is, om dit besluit te nemen. Het is gewoon jammer, net als vele andere 
veranderingen die zich in de loop der jaren hebben voorgedaan. Het betrof lokaties, tradities of andere 
gebeurtenissen die zijn verdwenen of niet meer plaatsvinden. Ontmoetingspunten zou men het kunnen 
noemen, waar met regelmaat, of op bepaalde tijden in het jaar iets werd georganiseerd op dorpsniveau. 
Ze zijn in herinnering gebleven als bijzonder waar men nog graag aan terug denkt in ons tweenamig 
dorp. 
Als oudste traditie was de kermis in en rond het “Feestgebouw” de centrale plaats. In 1914 gebouwd en 
tot 1927 fungeerde het als noodkerk. Erna als feestzaal voor verschillende festiviteiten. In 1977 werd 
het “Feestgebouw” vervangen door een nieuw gebouw, met een andere naam “De Tent”. En zoals het 
er nu naar uitziet, zal het in de komende jaren weer vervangen worden door een andere gebouw, met 
ook een andere naam. Wat ook verplaatst werd, was de plek van het vogelschieten tijdens de kermis. 
Uit veiligheidsvoorschriften vond in de periode 1982-1994 het vogelschieten plaats in een weiland 
tegenover de familie Heinen. Hier ontstond in 1907 ook tijdens een kermis het volkslied van “Bernard 
van Patent” en dus al meer dan 
honderd jaar oud is. Een ander 
historisch punt was, waar het 
Jeugdgebouw stond, op de 
plaats van het huidige 
schoolplein. Het werd gebouwd 
in 1961 en floreerde met name 
in de jaren zeventig door onze 
toenmalige jeugd. Maar het 
werd ook gebruikt voor onder 
meer de schoolgym, repetities 
van verenigingen en 
feestpartijtjes. Het gebouw werd 
gesloopt in 1988. Kort erna 
gebeurde dit ook met de lagere 
school, die sinds 1901 dienst 
had gedaan en waar ruim 1100 

Weet je nog van toen? 

Het moet gaan om beginnende conflicten zoals 
bv. geluidsoverlast, ergernis over rommel, vuilnis 
of stank, erfafscheidingen, overhangende 
struiken en bomen, vernielingen en pesterijen, 
overlast van kinderen en huisdieren, 
parkeeroverlast of ergernis door andere 
leefpatronen/culturen   
 
Voor welke conflicten kunt u niet terecht? 
Buurtbemiddeling is niet geschikt voor conflicten 
waarbij sprake is van buitensporige agressie, 
alcohol- en/of drugsproblematiek, tussen 
familieleden of tussen bewoners en instanties 
 
Wie kunnen overlast melden? 
• Buren of wijkbewoners met een conflict of 
probleem 
• Politie 

• Woningcorporaties 
• Gemeente Oude IJsselstreek 
• Wijkorganisaties 
Maatschappelijk werk 
 
Contactpersoon Buurtbemiddeling 
Voor vragen, het aanmelden van conflicten of 
belangstelling om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan  kunt u contact opnemen met de 
coördinator buurtbemiddeling,  
Sigrid Thomahsen. 
T: 0315- 695936 op maandag, dinsdag en 
donderdag van 8.30 tot 15.00 uur 
E: s.thomahsen@fidessawelzijn.nl 
 
 
Buurtbemiddeling is een samenwerkingsverband 
van: 

Vogelschieten nog in de wei tegenover Heinen 
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leerlingen onderwijs hadden genoten in 
al die jaren. Vele dorpsgenoten en oud-
leerlingen hebben dan ook nog prettige 
en mooie herinneringen aan deze 
school. Op sportniveau kwam er in 1963 
een voetbalclub, G.W.V.V. in het dorp. 
Tot 1974 vonden er op de plaats, waar 
nu het woonoord “De Pavert” is 
gelegen, de sportwedstrijden plaats. 
Vele triomfen en kampioenschappen 
werden hier behaald door teams van 
pupil tot senior voor een enthousiast 
publiek.  Ook ander festiviteiten vonden 
hier plaats, zoals op Koninginnedag en 
de sacramentsprocessie uit die jaren die 
een rustplaats had op het veld, met 
bijbehorende rituelen. Een andere 
sportgebeurtenis vond plaats in de 
straten van Varsselder, waar in de jaren 
1973-1982 “De Boogbalmarathon” werd 
gelopen. Behalve de plaatselijke deelnemers, 
kwamen atleten uit de regio ook aan deze loop 
deelnemen en er elk jaar weer een dorpsspektakelstuk van maakten. Een ander ontmoetingspunt was 
“de Tent”. Een kippenhok aan de Holserweg dat werd omgebouwd tot jongerencentrum, en vele jaren 
diende als trefpunt voor jongeren in deze omgeving. Nog altijd is “De Keet” een naam die voortleefd in 
de volksmond van de mensen. Een trefpunt voor met name de jeugd, was dancing “de Mol” in 
Varsselder, dat in 1993 haar deuren opende. Varsselder-Veldhunten maakte kennis met een uniek 
gebeuren, dat op zo’n avond 1500 bezoekers trok. Door verschillende oorzaken werd deze dancing in 
1997 gesloten. Het bleef echter een plek, waar nu nog de verhalen gaan over de bands, artiesten, 
ordedienst en vervoer. Dit alles bracht hier onvergetelijke sfeervolle avonden. Een andere grote 
dorpsactiviteit was “de Nacht van Hunten” die in 1983 werd opgezet en plaatsvond rond cafe en zaal de 
Zon. Het trok die avond en nacht ruim 2000 bezoekers, waar ook alle verenigingen uit het dorp aan 
meewerkten. Dit herhaalde zich enkele jaren, en werd in 1990 vervangen door de Huntense 
Hemelfeesten. Deze vonden plaats in het Broek, waar nu de zandwinning Netterden is. Hier kwamen 
duizenden bezoekers voor Normaal, B.Z.N., Herman Brood en andere t.v. artiesten, die in een grote 
tent het massaal opgekomen publiek vermaakten. In 1993 werd het “Huntenpop” festival opgezet, weer 
in een ander jasje. Dit gebeurde aan de Berghseweg, waar het verkeer werd stil gelegd en een 
helicopter landde en weer opsteeg voor vluchten. Een bijzonder groots en internationaal evenement 
met ook nog eens vrijkaarten voor elk gezin in het dorp. Ook hier een trefpunt van mensen, dat vele 
jaren stand hield tot jl. 2008. Overigens is wel een pluspunt, dat de naam “Huntenpop” blijft in Ulft, 
evenals Huntenkunst in Doetinchem. Al deze gebeurtenissen zijn op enkele uitzonderingen na verleden 
tijd. Wat ook onder verleden valt, zijn de plekken waar doorlopend contacten werden gelegd op velerlei 
gebied. Hieronder vielen de Rabobank, postkantoor, diepvries, benzinepomp en telefooncel. In dit rijtje 
kunnen we ook nog plaatsen de drie cafe’s en zes winkels, en verder de bakkerij, maalderij, windmolen 
en een aantal werkplaatsen en boerenbedrijven. Al met al toch een verlies voor een dorp, dat algemeen 
bekend stond en nog staat als vooruitstrevend in de nabije toekomst. 
 
B. Kroesen. 

GWVV  speelt hier nog op “De Pavert” 

Oproep!oproep!oproep!oproep!oproep! 
Wij kregen op de redactie de vraag of we de volgende oproep wilden plaatsen, 
 

E r zijn bij Stien Witjes (Dansschool) twee dames uit Varsselder bij haar geweest die graag 
een reünie wilden organiseren. Hierbij hebben ze een boek meegenomen, die Henk Witjes heeft 
gemaakt, hierin staan o.a. gedichten en verhalen. Stien wil dit boek graag terug hebben. De namen 
van de dames weet ze niet, ze weet alleen dat ze uit Varsselder komen. Ben jij diegene of weet je dat 
iemand dit is geweest, wil je dan contact opnemen met Patrick Spoel tel. 06-51123128   
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Standen en Topscoorders 2008-2009  
STAND 3e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Socii 1 16 43 41 8 
Etten 1 16 39 46 14 

GWVV 1  16 37 52 16 
VVL 1 16 29 29 20 

Wolfersveen 1 16 22 23 24 
Carvium 1 16 22 25 39 

NVC 1 15 14 18 26 
SVGG 1 16 14 23 30 
Ratti 1 16 14 22 41 

Den Dam 1 16 13 18 38 
Aerdt 1 15 12 23 33 

Sint Joris 1 16 5 13 44 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Silvolde 4 14 39 77 20 

Den Dam 2 14 37 58 16 
Zelhem 5 14 30 42 29 

Gendringen 6 13 21 35 26 
Ulftse Boys 5 15 18 29 36 
Stokkum 3 10 17 36 22 
GWVV 3  13 15 30 36 
VVG '25 6 13 12 36 39 

Doetinchem 6 14 12 29 55 
VIOD 8 14 10 37 66 
SVGG 3 14 9 23 56 

Westendorp 1 14 7 25 56 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
FC Trias 5 11 29 52 11 

Varsseveld 4 12 25 33 23 
Ulftse Boys 3 13 23 47 31 

KSH 2 11 18 28 29 
VIOD 5 13 17 30 28 

GWVV 2  12 16 32 32 
Winterswijk 4 12 16 34 37 

AD '69 3 12 14 31 34 
Silvolde 3 11 7 21 60 
SVGG 2 13 7 21 44 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Sint Joris 3 13 35 47 11 

Gendringen 4 13 32 58 10 
Silvolde 5 14 32 50 21 
GWVV 4  14 25 42 31 

Ajax B 4 14 25 33 25 
Stokkum 4 13 22 29 21 

Keijenburg. Boys 6 13 19 39 29 
Halle 4 14 18 43 35 
Pax 9 13 10 17 41 

Dinxperlo 5 14 8 15 55 
Zeddam 3 13 4 23 49 
Zelhem 6 12 1 12 80 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Etten 1 2 6 8 1 
Socii 1 2 6 7 2 

GWVV 1  2 6 6 1 
SVGG 1 2 3 5 4 
NVC 1 2 3 3 2 

Aerdt 1 2 3 5 6 
Wolfersveen 1 2 3 3 4 

VVL 1 2 2 1 1 
Sint Joris 1 2 1 2 3 
Carvium 1 2 1 1 6 
Den Dam 1 2 0 2 5 

Ratti 1 2 0 0 8 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gelre FC DA1 (fut) 15 45 272 24 

Gelre FC DA2 15 33 108 88 
Brasil '77 DA1 (fut) 15 30 74 66 

LZVV/Sport-innLochem DA1 
(fut) 14 27 99 61 

oc/Stob-Job Uitzend DA1 15 24 81 95 
Grol DA1 13 16 60 83 

Veldhoek DA1 16 16 48 107 
Steenderen DA1 (fut) 14 12 39 114 
Steenderen DA2 (fut) 16 9 38 130 

GWVV DA1  13 3 36 87 

1e klasse Vrouwen Futsal DA1  
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN :   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Rheden A2D 3 9 12 4 
DZC '68 A4 5 9 18 13 

Gendringen A2D 3 7 15 6 
Pax A2 3 7 9 5 

SC EDS A1D 3 6 9 5 
GWVV A1  4 6 12 10 
SDOUC A2 5 6 12 15 

DVV A3 4 4 14 14 
Angerlo Vooruit A2 2 3 4 4 

Groessen A2 3 3 5 7 
Vorden A2D 3 1 5 10 

Concordia-W A3 4 0 4 26 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Lochuizen C1 4 12 20 3 
GWVV C1D  4 12 19 6 

Buurse C1D 4 9 31 8 
DZSV C2D 5 9 20 18 
RKZVC C3D 4 6 7 15 

WVC C4 3 3 2 10 
Noordijk C1D 3 1 4 9 
Longa '30 C4 4 1 8 12 

Grol C4 1 0 3 9 
SDOUC C3 4 0 4 28 

TOPSCOORDERS SENIOREN  

naam elftal      doelpunten 
Jasper Engelen 1 14 
Theo Heutinck 3+4 13 
Ramiro Tersteeg 1 11 
Tom Wanders 2 11 
Martin Bolk 1 8 
René Hakvoort 3 8 
Jeroen Aalders 1 7 
Ferdie v/d Pavert 4 7 
Marco Menke 2+3 6 
Danny van Wessel 2+3 5 
Han van de Pavert 4 5 
Frank v/d Schuur 4 5 
Marcus Schwartz 2+3 4 
Jules v/d Pavert 4 4 
Sebastiaan Flipse 1 3 
Maik Jansen 1 3 
Tim Jansen 1+2 3 
Sjal v/d Pavert 2 3 
Erik Ketelaar  3 3 
Rob v/d Pavert  4 3 

Paul Geelen 1 2 
Carlo Molenaar 2 2 
Andres Moreno 2 2 
Werner Wellink 2 2 
Dennis Boerboom 3 2 
Mark Welling 3 2 
Gert Martens 4 2 
Rien Klompenhouwer 4 2 
Jacco te Kaat 1 1 
Jurgen Schut  1 1 
Tim Heutinck 2 1 
Rik Hendrixen 2 1 
Maik te Kaat 3 1 
Leo Bruggeman 3 1 
Marco Jansen 3 1 
Daan Kroesen 3 1 
Ino Zweers 3 1 
Erwin Zimmerman 3 1 
Walter Hendrixen 4 1 
Hans Bruins 4 1 

Topscoorders A-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Chiel TerHorst 8 
Tim Jansen 7 
Marco Pruys 2 
Kees v/d Pavert 2 
Dirk Jansen 2 
Niek v/d Pavert 1 
Bart Zweers 1 
Ruben Bruins 1 
Stijn Marcus 1 

Topscoorders C-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Kees v/d Pavert 15 
Stan v/d Pavert 13 
Bob Zweers 8 
Kay Mulder 1 
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Standen voorjaarscompetitie pupillen 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ulftse Boys F1 5 15 24 8 
Varsseveld F2 4 12 35 4 

VVG '25 F3 5 8 15 13 

SDOUC F3 4 7 15 8 
GWVV F1  5 7 16 15 
Longa '30 F5 4 6 11 9 

SVGG F1 4 5 5 7 
Gendringen F3 3 4 9 7 
Dinxperlo F2 4 4 11 16 
Terborg F2 3 1 7 19 

Meddo SC F2 4 1 4 21 
SDOUC F4 5 0 1 26 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AZSV E3 4 12 23 7 

GWVV E1  4 12 16 3 
Gendringen E2 5 12 26 15 
Ulftse Boys E2 5 9 22 16 

Grol E2 4 8 17 6 
Varsseveld E2 5 5 13 18 

DZSV E2 5 5 15 22 
FC Trias E2 5 2 10 18 
Ajax B E2 4 1 7 19 
Silvolde E2 4 1 9 24 

Marienveld E1 3 0 10 20 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Longa '30 E7C 5 15 30 3 

Terborg E3 4 9 19 4 
Gendringen E3 4 9 19 14 

VVG '25 E5 5 9 26 13 
Dinxperlo E4M 4 7 12 11 
Varsseveld E4 5 7 17 13 
GWVV E2  4 6 11 19 
FC Trias E7M 3 3 8 8 
SDOUC E5 3 3 17 25 

Grol E6 5 3 11 31 
AZSV E13M 3 0 8 20 

Bredevoort E3C 3 0 1 18 Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Kris 30 
Juul 22 
Thomas 19 
Koen 5 
Mick 5 
Max 3 
Lars 3 
Evert Jan 1 

Topscoorders F-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sam 29 
Robin 24 
Sjoerd 14 
Bart 12 
Douwe 11 
Maarten 10 
Jelle 5 
Timo 4 
Koen 1 
Justin 1 
Cas 1 

Topscoorders E2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Menno Berntsen 10 
Djim Molenaar 9 
Kay Gee Fredriks 7 
Glenn Robben 6 
Jordi Messing 6 
Maud Rots 3 
Wessel Immink 2 
Koen 1 

Topscoorders Dames: 
naam: aantal doelpunten 
Susan 18 
Monique v. 3 
Larissa 2 
Hanneke 2 
Bianca, Corine, Nicky en Anja 1 
 

TOPSCOORDSTERS DAMES 
FUTSAL 


