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I n de eredivisie wordt het steeds spannender 
wie er kampioen gaat worden. Fc Twente 
heeft de beste papieren, maar ook AJAX en 
PSV maken nog een kans.  
Een divisie lager heeft De Graafschap de beste 
vooruitzichten en mag het kampioenschap hen 
eigenlijk niet meer ontgaan. In de zesde klasse 
van de KNVB heeft het eerste team van GWVV 
zo’n grote voorsprong opgebouwd op de nummer 
twee dat het niet meer de vraag is of, maar meer 
de vraag is wanneer ze kampioen worden. 
Zoals het er nu uitziet kan het eerste team van 
GWVV op 11 of 18 april kampioen worden. 
Omdat er dit jaar twee teams promoveren kan de 
promotie naar de vijfde klasse reeds eerder in 
hun bezit zijn. Ze zeggen vaak dat de laatste 
loodjes het zwaarst wegen en daarom roepen wij 
ook iedereen op om de komende wedstrijden het 
eerste team te steunen en aanwezig te zijn langs 
de lijn.  
De komende twee maanden zal er veel gespeeld 
gaan worden bij de diverse teams let dus op of je 
geen wedstrijd door de week hebt. 
Vrijdag 5 maart was de winteractiviteit voor de 
jeugd van GWVV. De kleuters en de F-pupillen 
mochten de avond aftrappen en daarna kwamen 
de andere jeugdteams aan de beurt. In de 
sporthal waren een flink aantal borden op de 
grond gelegd waarop men een soort midget golf 
kon spelen. Het was de bedoeling dat het balletje 
met een stok waaraan een klompje was 
bevestigd door de diverse hindernissen heen in 
het gaatje geslagen werd. Daarnaast konden de 
kinderen ook nog sjoelen en punten scoren op de 
puntenbak. Tussendoor kregen ze een glaasje 
drinken en een broodje frikadel en als afsluiter 
werd er een soort stoelendans gedaan waarin de 
stoelen vervangen waren door hoepels die op de 
grond lagen. 

Nieuws 

Gezien de positieve reacties van de kinderen 
hebben ze een leuke avond gehad. Verderop in 
deze Boogbal kunt u een paar foto’s bekijken van 
deze avond. 
Wij willen u alvast op een viertal datums wijzen 
die voor sommige mensen van belang kunnen 
zijn. Zaterdag 24 april wordt er een zogenaamde 
Altherren voetbaltoernooi gehouden op het 
sportcomplex de Buitenham. Deze dag wordt 
tevens de afscheidswedstrijd van Mark Visser 
gespeeld. Het begint allemaal om 16:00 uur en 
na afloop van het voetbal is er een party met DJ 
Raymond. 
Zondag 25 april 2010 zal er i.p.v. een zondag 
een Tondag gehouden worden. Op deze dag zou 
Ton van Gelder 80 jaar geworden zijn en het 
bestuur van GWVV is van mening dat dit niet 
ongemerkt voorbij mag gaan. 
Op 16 mei wordt er een kerkdorpentoernooi 
georganiseerd waarbij de 1e elftallen van NVC, 
SVGG, Den Dam en GWVV in een gezellige 
ambiance een toernooi spelen en op 22 mei 
wordt het jaarlijks terugkerende Jan Rieken-
toernooi weer gehouden.   
Een oproep aan een ieder om zich aan te melden 
bij teamlink zodat iedereen ook via dit medium 
bereikt kan worden. Ieder elftal heeft een 
beheerder voor hun eigen gedeelte en wanneer 
iedere speler van een team zich heeft aangemeld 
kan de informatie ook tegelijkertijd verstuurd 
worden. Je kunt zelf een beetje aan je 
persoonlijke instellingen rommelen, zodat je 
datgene krijgt wat je wenst. 
In deze Boogbal kunt u ook weer een stuk lezen 
over de jeugd. Toevalligerwijs weten we dat het 
jeugdbestuur nu alweer volop bezig is met het 
nieuwe seizoen. Tevens kunt u informatie vinden 
over de toneelvereniging en hun ophanden zijnde 
voorstelling. 
 
In de volgende Boogbal kunnen we u wellicht 
berichten over het kampioenschap en/of promotie 
van het eerste elftal. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
De redactie 

G.W.V.V.  1  
langs de lijn Een lange winterstop 

N a vele weken van vorst en sneeuw wordt 
er eindelijk weer gevoetbald.  
Natuurlijk werd er getraind en werden er wat 
oefenwedstrijden gespeeld maar toch is die 
beleving heel anders… 
De eerste oefenwedstrijd in Etten werd verloren 
met 5-1. De uitslag wekt de indruk dat het een 
kansloze wedstrijd was maar dat was het zeker 
niet. Er werd goed gevoetbald en bepaalde fases 
van de wedstrijd was GWVV zeker niet de 
minste. Helaas moesten we door een aantal 
blessures en wisselingen van bepaalde posities 
genoegen nemen met een ruime nederlaag. 
Meest opvallende wissel deze dag was de 

inbreng van onze snelle rechtsbuiten Freek van 
A… 
Ook in de oefenwedstrijd tegen Vosseveld werd 
goed gevoetbald, ruststand 2-0 achter. Maar de 
2e helft was Varsselder de betere ploeg en kwam 
het door een fantastische goal van Kees terug in 
de wedstrijd (2-1). Een paar minuten voor het 
eindsignaal werd zelfs de gelijkmaker gescoord 
maar deze werd onterecht afgekeurd wegens 
buitenspel… Toch 2 goede oefenwedstrijden 
tegen ploegen die nummer 1 en 2 staan in de 5e 
klasse…. 
Gelukkig werd er ook nog een wedstrijd 
gewonnen, de thuiswedstrijd tegen Ajax-
Breedenbroek eindigde ondanks zeer slechte 
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Kom kijken naar ons 1e elftal! 
28 maart  St.Joris 1 -  GWVV 1   aanvang 14:30 uur 
3 april (paaszaterdag) GWVV 1 - Aerdt 1   aanvang 14:30 uur 
5 april (2e paasdag) Stokkum 1 - GWVV 1   aanvang 14:30 uur 
11 april   GWVV 1 - Halle 1    aanvang 14:30 uur 
18 april   GWVV 1 -  Westendorp 1 aanvang 14:30 uur 
25 april   SVGG 1 -  GWVV 1   aanvang 14:00 uur 

 (Zie ook op ATV teletekstpagina 674 of op gwvv.nl ) 
 
 

Een mooi slot 
H et einde van het seizoen nadert. Hoewel 
de ervaring ons heeft geleerd wat voorzichtig 
te zijn met voorspellingen en verwachtingen 
zijn de meeste GWVV’ers er toch van 
overtuigd dat dit seizoen een mooi slot zal 
hebben.  
Promotie naar de 5de klas is wel heel erg 
waarschijnlijk en dat dit samen zal gaan met het 
kampioenschap is wel erg groot. 
 
Iedereen binnen GWVV is dan ook al min of meer 
in een soort jubel stemming. Op vele fronten is 
men bezig met het organiseren van allerlei 
afrondende festiviteiten.  Het is mooi om te zien 
dat veel mensen zich inzetten en initiatieven 
tonen om verschillende activiteiten te orga-
niseren. De komende maand april en mei zal het 
druk zijn op de “Buitenham”, ervan uitgaande dat 
het 1ste ook zal slagen in haar missie. 
 
Als alles naar wens verloopt houden we nog een 
keer een noaproat uurtje, mogelijk in combinatie 
met een promotie. Daarna het kampioenschap 
met enkele weken daarna natuurlijk een receptie 
en een feestavond. Daarnaast wordt er nog een 
kerkdorpen toernooi gehouden waarbij alle teams 
van de kerkdorpen in onze nabijheid een toernooi 
voetballen op de Buitenham. Ook het 3de elftal 
organiseert nog een afscheidswedstrijd met wat 
extra festiviteiten.  
 
Op 25 april zou Ton Van Gelder 80 jaar zijn 
geworden. Ook hiervoor hadden we iets 
speciaals in de planning. Hier hadden we 
speciaal bij stil willen staan. Om die dag toch 
even stil te staan bij Ton, noemen we de zondag 
op 25 april gewoon Tondag en zullen we op 
gepaste wijze even stil staan bij Ton van Gelder.  
En natuurlijk sluiten we het seizoen nog af met 
het jaarlijkse Jan Rieken toernooi. 
 
Nogmaals, het is fantastisch om te zien hoeveel 
mensen zich nu inzetten om dit seizoen feestelijk 
af te sluiten. Het blijft wel goed om elkaar te 
blijven informeren over de voortgang, om alles in 
goede banen te laten lopen en geen evenredige 
verkeerde druk neer te leggen bij vrijwilligers die 
dit allemaal moeten ondersteunen en waar-
maken.  
 
Ik verheug me al op de komende 2 maanden.  
 
Voorzitter. 

weersomstandigheden in 1-0. 
 
Na een lange winterstop wil iedereen graag weer 
competitie voetballen, spannender en een betere 
ambiance met veel publiek… Maar helaas werd 
de eerste wedstrijd na de winterstop tegen 
Stokkum afgelast. Dus werden alle zinnen gezet 
op het duel tegen NVC Netterden. 
Eindelijk, op zondag 7 maart werd er weer voor 
de competitie gevoetbald. NVC, de ploeg die 
thuis altijd moeilijk te verslaan is. Sterker nog, in 
Netterden werd al 3 jaar niet meer gewonnen! De 
eerste helft werd er redelijk gevoetbald, veel 
kansen gecreëerd, alleen er werd niet 
gescoord…. Netterden counterde 2 x en scoorde 
ook 2 x…. Dan sta je met 2-0 achter ook al ben je 
de veel betere ploeg… Gelukkig is de ploeg een 
stuk volwassener dan vorig seizoen en nu bleef 
de ploeg kansen creëren en werd de 2-0 
achterstand nog voor rust rechtgezet in een 2-2. 
De 2e helft was ook Varsselder de betere ploeg 
en vielen ook de 2-3 en de 2-4. Een paar minuten 
voor het einde was het nog wel even 
billenknijpen toen NVC de 3-4 scoorde maar na 
90 minuten voetballen was toch de ploeg uit 
Varsselder de gelukkige en terechte winnaar van 
een toch weer spannende derby…  
 
En helaas werd er afgelopen zondag weer niet 
gevoetbald, de scheidsrechter keurde het veld af 
ondanks dat beide ploegen graag wilden voet-
ballen. De scheidsrechter keurde het af i.v.m. de 
veiligheid van de spelers…..  
 
Er is mij gevraagd of ik wat mogelijke scenario’s 
kon geven zodat de lezers een indruk krijgen 
wanneer de promotie of eventueel kampioen-
schap behaald kan worden. Ik ga zelf van 1 
scenario uit, dat als de tegenstanders nu alles 
blijven winnen moeten wij er 4 winnen voor 
promotie en 5 winnen voor het kampioenschap. 
Maar zo’n scenario kan zo snel veranderen als 
de tegenstander punten laat liggen of als je zelf 
punten laat liggen. We zijn er nog lang niet, dus 
blijf het 1e elftal volgen en steunen.  
U kunt natuurlijk zelf de uitslagen en standen 
volgen op de website van Varsselder Veldhunten.  
 
Zondag 28 maart voetballen we uit tegen St. Joris 
in Braamt en proberen we de volgende 3 punten 
mee naar Varsselder te nemen. 
 
 
De Leiding, langs de lijn… 
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B ij GWVV 4 heeft de winterstop de selectie 
dusdanig goed gedaan, dat momenteel alle 20 
selectiespelers fit zijn.  
Het doortrainen in de periode december t/m 
februari heeft de manschappen geen windeieren 
gelegd. Ongekend, zou U zeggen zeker gezien 
het extra aantal vijftigers, die er de tweede helft 
2009 zijn bijgekomen. 
Deze situatie heeft ertoe geleid, dat er vanaf nu 
steeds 4 a 5 spelers zondags vrijaf mogen 
nemen, de zg. individuele baaldag. De leiding 
bewaakt, via ’n strak schema, zodat niet de 
situatie onstaat, dat er spelers bij elkaar op 
bezoek gaan, die elkaar überhaupt niet mogen. 
Deze contacten blijven steeds beperkt tot de 
donderdag en/of zondag. Er is wel aan deze 
spelers gevraagd deze baaldag zo goed mogelijk 
in te vullen dmv. extra bezoek familie, 
verwenweekend met vrouw en/of vriendin, 

GWVV 4 
Fitter dan ooit 

kerkbezoek, bezoek musea, boswandeling, etc. 
De eerste twee wedstrijden in 2010 tegen resp. 
Wolfersveen en Zelhem werden gewonnen, na 
telkenmale ’n zwakke start. Dus klaarblijkelijk 
werpt de voorgenomen  opzet toch zijn vruchten 
af, maar de start moet beter. Nu bijna eind maart, 
zal voor de overige wedstrijden, in bijna 2 
maanden moeten blijken of men mentaal ook 
sterk genoeg uit de winterstop is gekomen, om 
mee te blijven doen om het kampioenschap. Het 
zou ’n prachtig eerbetoon zijn aan onze Ton, en 
zijn naasten, maar ook aan onze huidige staf te 
weten trainer Rob, en de leiders Nico en Carlo. 
Rob, die overigens een geheime training zonder 
pers en publiek, op donderdag 18 maart geheel 
in het donker afwerkte. Naar zijn zeggen ’n 
uitermate geslaagde test, waarbij het afronden 
(sommigen hielden het op inspelen) ’n meer dan 
hoge score opleverde. Ook was het opvallend dat 
sommige spelers, plotseling tweebenig waren. 
Verder is vermeldingswaardig dat na de compe-
titie er voor de “oudjes’ nog van alles is 
georganiseerd, en dan heb ik het niet over de 
kermis. 
Het programma met een hoog duits gehalte zegt: 
GWVV 4 speelt ‘n 7x7 toernooi ivm duits bezoek 
en afscheid Mark Visser, GWVV 4 neemt deel 
aan ’n tournooi in Kleve, Walter gaat met z’n 

broers nog naar Vehlingen, 
GWVV 4 gaat op tournooi 
in Silvolde maar daarnaast 
gaan ook regelmatig 
spelers van GWVV duitse 
broodjes halen of naar de 
REWE in Anholt. 
Verder wil ik nog even 
aangeven dat de donder-
dag steeds meer ’n 
culinaire avond is 
geworden, waar Wies 
tegenwoordig in ’n 
driegangenmenu, ervan 
uitgaande dat kip-kerry 
een menu is (kip-kerry-
huzaren-eiersalade), e.a. 
serveert, waar Hotel 
Montferland jaloers op zou 
worden. Dus mocht U eens 
willen genieten van dit 
culinaire hoogstandje, 
schuif dan gerust eens aan 
bij deze groep van 23 
“voetballers en 
begeleiders”. 
Onbegrijpelijk dat Wies 
nog niet gevraagd is voor 
Life en Cooking, maar dit 
zal hij zeker kunnen 
invullen op zijn baaldag. 
 
Tot zover met voetbalgroet 
 
Jules van 
de Pavert 
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DE FAMILIEDAG DIE JE NIET MISSEN MAG. OM DIT 
SEIZOEN 2010 HEERLIJK AF TE SLUITEN! 

ZATERDAG 22 MEI,  
HOUD DEZE DAG VRIJ ! 

HET WORDT ALLEEN WEER  
EEN SUCCES WANNEER  

IEDEREEN MEEDOET!!!!!!!!! 
HET MEESPELEN IS OP EIGEN RISICO 

Jan Riekentoernooi 2010 
 
Wanneer:  Zaterdag 22  mei 2010 (zet dit vast in je agenda !!!) 
(Start 12.30 uur - einde activiteiten 17.00 uur – kantine tot?). 
 
Let op:  - 1 introducé per persoon (en/of max.10 per elftal!) 
  - introducé neemt deel op eigen risico. 
  - Geen opgave = geen deelname 
  - Er zal dit jaar weer 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 9 mei 2009. 
  - 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 !!!! 

De organisatie 

OPGAVE JAN RIEKENTOERNOOI 2010: 
 
Ik: …………………………………………,       
 (s.v.p. Naam invullen) 
 
geef mij hierbij op voor het Jan Riekentoernooi 2010.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Tevens geef ik hierbij op als introducé;  
Naam; 
Leeftijd;      
Voetbalervaring?; 

 (hier langs afknippen) 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand maart zijn ons wat dingen opgeval-
len op de Buitenham, de nieuwe barmedewerk-
sters, de winteractiviteit van de jeugd, de 
‘donkere’ donderdagavond op de Buitenham, 
allen werden ze genomineerd er kan er echter 
maar èèn uitverkoren worden in de maand maart 
is dat……….  
 
Victor van Remmen die besloten heeft om 
volgend seizoen te stoppen met zijn functie 
als leider/vlagger van GWVV 2 
 
In dit artikel stelt de redactie aan Victor een 
aantal vragen waarom hij ermee stopt en wat zijn 
mooiste en minst mooiste ervaringen geweest 
zijn in zijn GWVV tijd. 
  
Hallo Victor, 
  
Velen kennen je binnen GWVV toch willen we je 
vragen om je even voor te stellen aan de mensen 
die je minder goed kennen. 
  
Hoi, ben Victor van Remmen, geboren en 
getogen in Veldhunten. 36 jaar en sinds twee jaar 
woonachtig te Gendringen. 
Werk met veel plezier als administratief 
medewerker bij een vleesverwerkingsbedrijf in 
Doetinchem.  
En ben al vanaf mijn jonge jaren tot aan heden 
verbonden met de club. 
  
Jaren ben je al actief voor GWVV, kun je een 
opsomming maken van je functies binnen 
GWVV? 
  
Eerst als voetballer  en de laatste 8 jaar als 
leider/grensrechter. Hiernaast draag ik ook sinds 
een aantal jaren mijn steentje bij in de kantine.
(Barploeg) 
En waar het nodig mocht zijn (klussendag ) stak 
ik mijn handjes uit. 
  
Aan welke tijd bewaar je je mooiste herinne-
ringen? 
  
Eigenlijk aan alles.. Zowel goede als slechte 
periode`s bij de club. Als er een slechte periode 
was en je kon als team deze ondanks alles toch 
positief neerzetten. Dan kon je zien dat je 
inderdaad met zijn allen veel werk kunt verzetten. 
Maar de tijd waar ik echt met een dikke glimlach 
aan terugdenk...  
de leuke uitstapjes met de teams...de samen-
werking met de trainers en de spelers...en 
natuurlijk zelf voetballen. 
  
Voor volgend seizoen heb je besloten om te 
stoppen met je functie als leider/vlagger, waarom 
ben je tot dit besluit gekomen? 

  
 Ja....  kan een heel lang verhaal gaan houden 
met van alles en niets. Maar ben tot dit besluit 
gekomen, doordat ik vorig jaar in kontakt was 
gekomen met een vrouw . 
Waarmee ik alléén in de weekenden iets kon 
afspreken (ivm. de reisafstand) En dat ging 
dus met de start van de voetbalcompetitie direkt 
al fout. Zodat ik in december heb bekeken wat ik 
in de toekomst belangrijker vind. 
En zodoende wordt dit mijn laatste jaar,als actief 
lid binnen de club.  
 
Het staat ons bij dat je als voetballer, een stugge 
rechter vleugelverdediger was, die je als je 
eenmaal gepasseerd was nog wel drie keer 
tegen kon komen. Dit toont toch wel je karakter. 
Waar komt die vechtersmentaliteit vandaan?   
  
Weet niet precies, waar het vandaan komt. 
maar het kan best te maken hebben met het feit 
dat we thuis altijd voetbal speelden (1 tegen 1) 
dan kreeg je ook géén kans om te gaan stoppen 
en toe te kijken. En wie weet is thuis de appel 
niet ver van de boom gevallen`.   
 
We hebben begrepen dat je je eerlijkheid ook in 
het veld als vlagger vasthoudt, buitenspel is 
buitenspel, dus hoog met die vlag en daar waar 
het net niet buitenspel is dat je de vlag dan ook 
niet omhoog steekt. Heb je weleens momenten 
dat je in het teambelang niet eens door de 
vingers kijkt en toch vlagt ook al is het net geen 
randje buitenspel? 
  
Nee, dat is niet mijn bedoeling. Het is makkelijker 
om het te doen, maar heb dan bij een overwin-
ning toch een rare nasmaak. 
Er zijn wel momenten dat ik te laat ben met het 
vlaggen, of dat ik als enige zie dat het  
géén doelpunt tegen is, terwijl 100 supporters 
zeggen dat die er in zat.  
Maar ja, niet erin is niet erin !!  
Stop je overigens ook met de 
barwerkzaamheden? 
  
Heb besloten om 
met alles te 
stoppen, dus ook bij 
de barploeg. 
Ben niet de persoon 
om te zeggen,hier 
ga ik mee stoppen 
en daar ga ik mee 
door. 
  
Zul je nu je hebt 
besloten te stoppen, 
het hele gebeuren 
niet gaan missen of 
kunnen ze je af en 
toe nog benaderen 
voor han- en 
spandiensten? 
  



Boogbal nr. 6 pagina 7 

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010 (vervolg Opvallend...) 

Denk best wel dat ik het sociale gebeuren ga 
vermissen. Heb éénmaal de beslissing gemaakt 
en sta daar dan ook echt achter. Ga straks op de 
zondagen aan me zelf denken en dan bekijken 
wat ik allemaal nog wil gaan doen. 
Het kan best zijn dat ik nog wel eens ergens aan 
meewerk, maar eerst even géén verplichtingen 
voor mezelf. 
  
Het is al een aantal jaren geleden, maar als head 
banger heb je destijds in de derde helft heel wat 
geheadbangd in de kantine, de deuken in de paal 
zijn nu nog zichtbaar. Zijn die wilde haren er nog 
steeds of ben je  relativerender geworden? 
  
De wilde haren zijn er nog best wel, al zijn ze nu 
korter en wordt het steeds iets minder. Nee, nee. 
als je jonger bent dan leef je gemakkelijker. Zo 
van , ach het zal wel en daar maak ik me nu 
niet druk over. Wanneer je iets ouder wordt en al 
ietsje meer hebt meegemaakt, dan ga je iets 
meer op de achtergrond en zoek je andere 
ondeugden. Helemaal zal het nooit verdwijnen en 
dat is maar goed ook, blijft er toch nog genoeg 
spanning in het leven. 
 
Bij welke elftallen heb je allemaal gespeeld bij de 
senioren en heb je voor jezelf het gevoel het 
ambitieniveau te hebben gehaald? 
  
Weet het niet meer precies, maar zoals ik kan 
terughalen: GWVV 7, 6,5,4,3,2,1. Of ik mijn doel 
als recreatieve voetballer heb bereikt, denk van 
wel. Het plezier staat bij mij voorop en dat 
is totaal bekeken er genoeg geweest.   
  
Ook kunnen we ons nog herinneren dat je op 2e 
paasdag een keer met een treesje gekookte 
eieren kwam, om die vooraf aan de wedstrijd 
tegen Etten samen met het vierde in de kantine 
op te peuzelen. Vervolgens met z’n allen op de 
fiets en binnen tien minuten stonden jullie met 0-
3 voor. Een verhaal deed toen de ronde dat er 
die wedstrijd met doping de punten zijn gepakt. 
Heb je er nooit over nagedacht om dit concept op 

de markt te zetten of was het puur toeval dat jullie 
toen dik wonnen? 
  
Ga vanuit dat de gekweekte saamhorigheid de 
reden is geweest voor die winst,dan wil je altijd 
ietsje meer geven tijdens een wedstrijd. 
  
Waar heb je een hekel aan als het om voetbal 
gaat? 
  
Oneerlijke scheids en grensrechters en als 
voetballer het item wel uitdelen maar niet kunnen 
incasseren. 
  
Als je nog een wens mocht doen op voetbal 
gebied wat zou dat dan voor jou zijn? 
 
Het meemaken van landskampioenschap van 
mijn club, Vitesse. 
  
Als laatste stellen we je in de gelegenheid om 
terug te komen op èèn van bovenstaande vragen 
of als je misschien nog iets anders kwijt wil. 
 
Weet dat ik nog even op het voetbalveld en in de 
kantine ben te vinden. Maar wil via deze 
weg iedereen bedanken voor een fantastische 
voetbal tijd. 
 
En vooral dank uit spreken naar de vrijwilligers 
binnen de club, want zonder hen is er géén 
G.W.V.V. 
  
Victor bedankt voor je medewerking aan deze 
rubriek, we wensen jou voor dit seizoen nog veel 
succes bij het tweede elftal en voor na dit seizoen 
veel succes gewenst met je verdere carriere. En 
je weet mocht je heimwee krijgen de kantinedeur 
staat altijd open. 
  
  
De Redactie. 
  
 

copie binnen: komt uit op: 
13 april 22 april 
18 mei 27 mei 

De Boogbalplanner 
Seizoen  

2009-2010 
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BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘09-’10 

Ook dit seizoen is er wederom een 
ballen sponsoring gehouden.  
Voor de volgende thuis-wedstrijden van 
GWVV 1 werden/worden de ballen 
gesponsord door: 
 
13-9-2009 wedstrijd tegen Zeddam 1 
Sponsor Arno en Manon 
18-10-2009 wedstrijd tegen St.Joris 1 
Sponsor Rabobank 
8-11-2009 wedstrijd tegen SVGG 1 
Sponsor Wissing Tuinen 
29-11-2009 wedstrijd tegen Carvium 1 
Sponsor Geurts Bouwelementen 
6-12-2009 wedstrijd tegen Den Dam 1 
Sponsor Gergotal 
3-4-2010 wedstrijd tegen Aerdt 1 
sponsor ouders Danny Karsten 
en Chiel le Comte 
11-4-2010 wedstrijd tegen Halle 1 
sponsor leiders en trainers  
GWVV 1 
18-4-2010 Wedstrijd tegen 
Westendorp Sponsor I-real 
 
Hebt u ook interesse om een bal 
te sponsoren in het seizoen 
2009-2010 neem dan contact op 
met èèn van de bestuursleden.  

Wij bedanken alle balsponsoren  
G.W.V.V.  

Verjaardagskalender 

Wij feliciteren:   

2 Hanneke  Ronhaar 
2 Rick  Heinen 
5 Nicky  Schrijvers 
7 Monique  van Loon-Kaal 
8 Thijs  Hegman 
9 Danny  Karsten 
13 Nienke  Sommers 
13 Siep  Hoogma 
13 Jos  Straub 
18 Jurgen  Tombergen 
19 Hans  Gerritsen 
20 Casper  Bussink 
20 Sjal  van de 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: 
1 Chiel  le Comte 
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 
27 Peter  Roes 
29 Patrick  Bouwman 
30 Ralf  van de Pavert 
30 Vera  Venes 

April: 
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1 Lucia Heutinck Het geknipte team 158 
2 Maud Rots De Familie Knots 144 
3 Fam. F. v/d Pavert FC Klaverweide 143 
4 Kees v/d Pavert The Kellers 143 
5 Bennie Mulder Bambino 1 142 
6 Frank v/d Schuur 5 vrouwen en 1 man 142 
7 Ineke Klompenhouwer De Venz 142 
8 Rien Klompenhouwer V.A.W. 140 
9 Ton van Gelder Lucky Team 139 
10 Wim Klompenhouwer De Langenhof 138 
11 Amber & Roos Lucassen Lucky Luke 136 
12 Jelle Boland Snelle Jelle 136 
13 Kristel Jansen Lucky Luca 136 
14 Paul Geelen Tukkers en Co 136 
15 Theo van Wessel FC Barcelona 136 
16 Dennis Boerboom The Champion 135 
17 Erik Ketelaar Die Mannschaft 135 
18 Jorick Messink De Billy Boys 135 
19 Ted v/d Pavert FC Promotie 135 
20 Marco Jansen Eendracht 133 
21 Dennis Lohschelder S.V. Metertje Bier 132 
22 Ferdie v/d Pavert T.K.S. 132 
23 Sjoerd Immink De Boys 132 
24 Stijn Marcus FC Super elf 132 
25 Jordy Steverink FC Telecaster 131 
26 Theo Heutinck The Champ 131 

27 Marijke van Wessel Snoepzakje 129 
28 René Hakvoort De Houthakkers 129 
29 Henk Masselink Opa Henk 128 
30 Marcel v/d Pavert Superboys 128 
31 Toni (Macaroni) Scholten The Spaghetti's 128 
32 Stan v/d Pavert De Boys 126 
33 Danny van Wessel Tropical Danny 125 
34 Jeroen en Bianca Familie Aalders 125 
35 Lars Molenaar SDO Superboys 125 
36 Ferenc en Sem Sem's elftal 123 
37 Roel Jansen FC Eigen goal 123 
38 Andrès Moreno The Abrahams 122 
39 Jurgen Schut B. L.D.N. 122 
40 Martijn Klompenhouwer De Beste 122 
41 Sebastiaan Flipse Miracle Kappers 122 
42 Eugène Lucassen The Waterboys 121 
43 Marcus Schwartz Blowing Bubbels 121 
44 Paul Schut Schup ze d'rin 120 
45 Nicole van Gelder B.E.G.Z. 119 
46 Robin Klompenhouwer FC Briljant 119 
47 Bart Zweers De Blister Boys 117 
48 Simone Bussink De Snelle Jongens 117 
49 Chiel Terhorst Sjakie z'n team 116 
50 Frans Zweers Am Rhein so schön 116 
51 Ino Zweers Superelf 116 
52 Maik Jansen Chonson 116 
53 Koen Molenaar FC Super Boys 115 
54 Johnny Moreno The Keeper 114 
55 Boyd Ratering Vetje 113 
56 Nick Pruijn FC Scittelditle 113 
57 Sven te Kaat S.D.O.V.C. 113 
58 Nico Marcus FC Canon 110 
59 Wessel Immink De Kanjers 110 
60 Nico Immink FC Driet 108 
61 Jesper Kuster De Uitblinkers 106 
62 Jimi Moreno Lefty 106 
63 Jolanda v/d Pavert FC Rap 101 
64 Willie Schut De Waterkers 99 
65 Carlo Cornielje Wally Team 95 
66 Chiel le Comte S.V. De Nieuwkomer 93 
67 Marco Menke FC Boks 93 
68 Maik te Kaat FC Sjakie 90 
69 Beent Kleinsma Eusterke City 88 
70 Sjal v/d Pavert FC Geel Wit 83 
71 Bart Rots De Knallers 82 
72 Bas Hegteler SV Bal op het dak 82 
73 Niek v/d Pavert Die Rooie 80 
74 Casper Bussink B.T.V.V. 77 
75 Ralf v/d Pavert Campione 70 
76 André Bussink Top Formatie 65 
77 Paul Straub Zorgploeg 65 
78 Edo Beskers FC De Middenstip 61 
79 Jordy Bussink Jong G.W.V.V. 49 
80 Jos van Toor Rode Ster Belgrado 38 
81 Het Derde Stijf onderaan 28 
82 Jan Terhorst René Botje 27 

De Superelf van TON 

V oor het verslag van de superelf staan we eerst 
stil bij de voetbalkenner bij uitstek. 
Onlangs hebben we helaas afscheid moeten nemen van 
Ton van Gelder. Ton was niet alleen fanatiek op het 
veld maar ook daarbuiten. Hij speelde al vele jaren mee 
in de Superelf. Als geen ander was hij op de hoogte van 
de kwaliteiten van diverse spelers, waardoor hij ieder 
seizoen een sterk elftal kon opstellen voor de Superelf. 
Onder de naam ‘’Lucky Team’’ speelde hij ieder jaar 
mee. 
Iedere keer vroeg hij hoeveel punten hij verzameld had 
en op welke plek zijn team stond in het klassement. En 
als hij een keer weinig punten kreeg, was zijn antwoord: 
‘daar klopt geen ene bal van, allemaal doorgestoken 
kaart’’……  
 

Ton’s ‘Lucky Team’; 
 

Frank Heutinck 
 Martin Bolk         Jurgen Schut  Werner Wellink 
  Rick Heinen      Theo Heutinck                                                      
Dennis Boerboom             Marcus Schwartz 
   Jasper Engelen Ferdie v/d Pavert Tom Wanders 
 
 
Eindnotering ‘’Lucky Team’’ per seizoen: 
2004/2005  12e plaats   213 punten 
2005/2006   2e plaats 245 punten 
2006/2007 26e plaats 260 punten 
2007/2008 46e plaats 117 punten 
2008/2009 14e plaats 253 punten 
2009/2010  9e plaats 139 punten (t/m 21 maart) 
 
Ton, het vierde gaat voor het kampioenschap en jou 
superelf-team staat nu in de top 10! 
Ze gaan ervoor en het is géén doorgestoken kaart …… 
 
Marco 
 
Vervolg superelf: 
Na een lange winterstop eindelijk weer een vervolg van 
de superelf. Sinds de laatste wedstrijden op 13 
december 2009 was er eindelijk weer een vervolg. 
Op 28 februari speelde alleen het vierde elftal hun 
eerste wedstrijd van dit jaar. Tegen Wolversveen 3 werd 
er flink op los gescoord: 8-1! Bijna het hele elftal 
scoorde wel een keer, alleen Frank v/d Schuur scoorde 
2x. De rest van de doelpuntenmakers waren, Theo 
Heutinck, Ferdie v/d Pavert, Andrès Moreno, Gert 
Martens, Walter Hendrixen en Han v/d Pavert. De 
teams van Frank v/d Schuur en Dennis Boerboom 
verzamelden in dat weekend van alle teams de meeste 
punten (20) bij elkaar. Vervolgens werd er op 7 maart 
weer gevoetbald. Het tweede was afgelast en het vierde 
was vrij. Het eerste elftal speelde hun eerste wedstrijd 
van dit jaar, voor het vertrouwen was het dan ook goed 
dat ze de eerste wedstrijd na de winterstop hadden 
gewonnen. In een echte streekderby werd van NVC, na 
een 2-0 achterstand, toch nog met 3-4 gewonnen. Mede 
daardoor is het kampioenschap nog maar een kwestie 
van tijd. De doelpunten waren van Kees v/d Pavert, 
Jasper Engelen, Jeroen Aalders en Chiel le Comte. Het 
derde elftal kwam eveneens sterk uit de startblokken. 
Op een bevroren veld in Zelhem kwamen ze eerst met 
1-0 achter. Langzaam maar zeker ontdooide ze tegelijk 
met het veld en kwamen ze op stoom. Uiteindelijk 

GWVV superelf 
2009/2010  

sponsored by  
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wonnen ze met 1-3. Doelpunten-makers waren: 
Gemeentestoever Maik te Kaat, Pisveeër Marcus 
Schwartz en Billy Boy Johnson, Jorick Messink. 
Door deze uitslagen kreeg FC Superelf van Stijn 
Marcus de meeste punten (22). Op 14 maart 
speelde alleen het vierde, de rest was vrij. Het 
vierde won met 4-1 van Zelhem 5. Theo Heutinck 
scoorde 2x, Han v/d Pavert en Frank v/d Schuur 
allebei 1x. Dus weinig ver-rassingen in de 
superelf, de meeste teams kregen 14 punten. De 
laatste speelronde was op 21 maart, dus lente. 
Nou ja, lente? Deze dag stroomde de Kuip vol 
met water en konden ze daar in Rotjeknor 
beginnen met zwemlessen, want voetballen 
kunnen ze daar al vele jaren niet meer. Wel de 
bikkels van GWVV2, ze wonnen met 3-0 van 
Winterswijk 5. Doelpuntenmakers: Tom Wanders, 
Jimmy Moreno en Werner Wellink. Wederom 
weinig verrassingen in de superelf, waarbij 
gezegd moet worden dat Het Derde ‘’Stijf 
onderaan’’ probeert te eindigen in het 
klassement. Toch klasse om zo slecht te 
presteren, petje af voor deze voetbalnerds. 
Wat zien we nu? Twee vrouwen aan kop van het 

klassement?! Moet niet gekker worden. 
Kom op mannen, doe je best in het vervolg. 
De maandprijs gaat, zoals in boogbalnr. 4 stond 
vermeld, dit keer naar een jeugdspeler/ster 
die het hoogst staat genoteerd en dat is Maud 
Rots met haar team ‘’Familie Knots’’. 
Maud, gefeliciteerd met je prijs!  
 
In de volgende boogbal gaat de prijs naar de 
coach dat op 2e paasdag de meeste punten 
verzameld. Mocht er meerdere coaches zijn, 
dan geldt hiervan de oudste deelnemer. 
 
Succes allemaal. 

 
‘De familie Knots’ van Maud Rots; 

 
Danny Karsten 

Roel Jansen  Werner Wellink Hans Bruins 
Erik Ketelaar Theo Heutinck Jeroen Aalders Gert Martens 
Jasper Engelen Tom Wanders  Marco Menke 
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26-2-2010 GWVV DA1 
Sportclub Olympic 

DA1 3 11 
28-2-2010 GWVV 4 Wolfersveen 3 8 1 

5-3-2010 GWVV DA1 Paasberg De DA1 0 3 
6-3-2010 GWVV E2 AZSV E9 4 8 
6-3-2010 GWVV F1G Vosseveld F2 5 3 

6-3-2010 GWVV D1 Ulftse Boys D3MD 4 0 
6-3-2010 NVC E1 GWVV E1G 2 2 
7-3-2010 Zelhem 6 GWVV 3 1 3 
7-3-2010 NVC 1 GWVV 1 3 4 

13-3-2010 Grol E6 GWVV E2 1 1 
13-3-2010 VVG '25 D2 GWVV D1 1 1 
13-3-2010 GWVV E1G DZSV E4G 6 2 
13-3-2010 Varsseveld F6 GWVV F1G 3 3 
13-3-2010 GWVV B1D Erix B1 5 1 
14-3-2010 Zelhem 5 GWVV 4 1 4 

19-3-2010 
LZVV/Sport-

innLochem DA1 GWVV DA1   
20-3-2010 NVC F1 GWVV F1G 3 2 
20-3-2010 KSH E2G GWVV E2 2 1 
20-3-2010 GWVV E1G Varsseveld E5 8 1 
20-3-2010 Ajax B D1D GWVV D1 6 1 
20-3-2010 GWVV B1D Rekken B1 2 2 
21-3-2010 GWVV 2 Winterswijk 5 3 0 

Dat kump in de Boogbal 

 

• Een trimmende Frank v.d. Schuur wordt door 
een oplettende GWVV 4-er op de zaterdag-
middag voorafgaand aan de competitie-
wedstrijd tegen Zelhem gespot. 
Zondagmorgen komt Frank de kantine binnen 
en wordt hem gevraagd: “Frank, was je 
gisteren aan het rennen om je hoofd een 
beetje leeg te maken” Ja, zegt Frank effen 
van huis weg. Ferdie reageert hierop en zegt 
“now bi’j mien geet het er nooit uut, mien zakt 
het altied noar de benen”. 

• Donderdagavond 18 maart wordt voor GWVV 
een mysterieuze avond. Als een stel 
discolampen flikkert de stadionverlichting, 
dan doet de ene lamp het wel en dan doet de 
andere het niet en dan de andere het weer 
en vervolgens de andere het weer niet. Nu 
wil het gerucht dat ene Benny M. te V. te veel 
stroom (u kent vast dat spotje van Essent) 
van de buren krijgt, niet om z’n huis mee te 
verlichten maar om z’n weedplantjes flink te 
laten groeien zodat ze in de markt gezet 
kunnen worden.  

• Overigens gaan er ook andere geluiden de 
ronde. Zo zouden de trainers op die avond 
een tactische oefening in gedachten hebben 
gehad waarbij men moest proberen om je 
tegenstander proberen te ontzien. Da’s 
natuurlijk niet zo moeilijk dan. 

• Scheidsrechter Veld keurde het veld af tegen 
Aerdt. Op paaszaterdag gaan ze op  her-
haling, als nu de paashaas de zaak maar niet 
komt verstoren. 

• Topscorers doen in de regel altijd het net  
trillen. Zo niet Walter Hendrixen, hij schoot zo 
hard dat hij het net niet alleen deed trillen 
maar ook deed splijten. Hij schoot zo hard 
dat de scheidsrechter het niet gezien had en 
op het woord van de GWVV spelers afging. 
Tegenstander Wolversveen was het hier 
natuurlijk niet mee eens, maar ja zij kennen 
Walter’s kunsten dan ook niet zo goed. 
Scheelt dat Walter goed verzekerd is, er 
hangen inmiddels nieuwe netten. Nu maar 
hopen dat Walter zich in kan houden. 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V. 

Oproep! 
Aan alle trainers, 

Voor het aanzetten van de veldverlichting dienen 
er een aantal opèèn volgende handelingen te 
worden verricht, zodat er geen storing optreedt.  
Wij verzoeken alle trainers om zich hierover in 
verbinding te stellen met Benny Mulder, Paul 
Schut of Erik Ketelaar.  
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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 
Simone Bussink tel. 632239 
Clemens Wissing tel. 640815 
Tim Jansen tel. 630487 
Ellen Rots tel. 685775 
Carlo Molenaar tel. 684952 
Sven te Kaat tel. 683844 
Nico Immink tel. 640168 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Peter Berendsen tel. 685656 
Pascal Bolk tel. 632128 
Wim Klompenhouwer tel. 683756 
Maikel Wolters tel. 642056 
Hans Bruins tel. 632247 
Mike Frazer tel. 631810 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel. 632260 
Bennie Mulder tel. 631625 
Peter Roes tel. 632025 
Kristel Aalders tel. 632727 
Ferenc Schepers tel. 640067 

Jeugdnieuws 
 Blessure 

In de vorige Boogbal werd melding gemaakt van enkele 
blessuregevallen binnen onze jeugd (Tim en Roel Jansen). Om er een 
drietal van te maken kwam daar toen Dion nog bij met een gebroken 
vinger. Gelukkig is dit voor Dion al weer verleden tijd. 
 
 De Graafschap 

Enkele jeugdleden blijven nog actief binnen het talentenplan van De 
Graafschap. Keeper Bas van Ringelenstijn laat zich op dit moment 
zeker gelden. Hij is al een bekende bij de Gelderse keeperschool en 
ook binnen de scouting van De Graafschap. 
We kunnen zeker zeggen … wordt vervolgd. 
 
 Nieuw lid 

Het komt bij ons niet zo vaak voor … een nieuw lid in maart. Maar bij 
de D–pupillen hebben ze toch nog een speler aangekocht. We 
wensen Leroy veel voetbalplezier toe bij G.W.V.V. 
 
 Competitie - verloop 

We kunnen eigenlijk bij alle teams zeggen dat we de 
voorjaarscompetitie op een goede manier zijn gestart. Zoals het er nu 
naar uitziet wat meer tegenstand voor bv, de D- en E2 pupillen. Een 
goede zaak voor hun ontwikkeling. Ook de andere teams zijn goed 
gestart. Een fijn begin is altijd prettig voor het verdere verloop. 
Let wel op … spelers/ouders … door de vele afgelastingen zijn er wat 
verschuivingen t.o.v. het programma dat eind januari is uitgedeeld. 
Kijk dus steeds goed in het kastje en bv op de site of teletekstpagina 
674 van Achterhoek TV. En kijk ook vooruit … niet alleen waar 
moeten we deze week tegen, maar ook naar het programma van de 
week erop. 
En … ook wordt er, zo nodig, doordeweeks gespeeld. 
 
 
 Scheidsrechter 

Naast speler van de B, assistent–trainer van de E, zagen we laatst 
Dirk ook actief als scheidsrechter. Klasse om dit te doen. 
Bij deze dan ook een oproep aan de wat oudere jeugd (ook die al 
actief zijn bij de senioren), denk er eens over na of je ook iets wilt / 
kunt betekenen voor onze jeugd. Er zijn vele mogelijkheden, praat 
gerust eens met bv. één van de jeugdbestuursleden. 
 
 Winteractiviteiten 

Op 3 en 5 maart waren er activiteiten gepland voor onze jeugd. Geen 
trainingen of wedstrijden, nee iets voor allen bij G.W.V.V. of elders. 
De B junioren gingen naar de interland Jong Oranje – Jong Polen op 
de Vijverberg. Iedereen was hierbij en dat is natuurlijk al een hele 
goede zaak. 
Of ze allen hebben genoten van de wedstrijd is nog niet helemaal 
duidelijk. De fietstocht van en naar Doetinchem was vermakelijk, hoog 
tempo met hier en daar wat problemen, want de fiets van Johnnie had 
af en toe een pitstop nodig. Ook de sportmaaltijd bij de Mac ging er 
goed in. Voor de pupillen en kleuters was het adres dit keer onze 
eigen kantine en sporthal. Met hulp van ouders, leiders en 
clubhuispersoneel was het gezellig. O.a. midgetgolf zorgde voor actief 
bezig zijn en af en toe werd er plaats genomen achter de tafel voor 
een hapje en een drankje. Bij deze nog dank aan de organisatie en 
alle mensen, die deze avond geholpen hebben. 
 
 De maand april 

In deze maand staat er weer veel te gebeuren. Denk bv aan alle 
jeugdwedstrijden, maar toch ook mogen we vol spanning en 
verwachting kijken naar ons 1e elftal. 
Ook proberen we alles weer zo spoedig mogelijk op een rij te hebben 
hoe we het volgend seizoen te werk gaan. 
 
 Meetrainen 

Op de maandag zijn er diverse ex A-junioren die meetrainen bij de B. 
Mochten er nog meer jongens zijn die graag op de maandagavond 
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de afgelopen tijd 
V anaf de winterstop werden veel 
wedstrijden van ons afgelast het kwam vooral 
door de strenge winter. 
 
Op 3 maart gingen we met het team naar jong 
Oranje - jong Polen op de vijverberg te 
Doetinchem. 
We gingen op de fiets, na een lange fietstocht 
kwamen we aan op de vijverberg. Nadat we onze 
plaats hadden gevonden en  een enige tijd 
wachten begon de wedstrijd. Jong Oranje kwam  
op achterstand. Biseswar maakte de gelijkmaker 
en de 2-1 voorsprong, Siem de jong zorgde voor 
de 3-1 op de vijverberg maar de wedstrijd was 
nog niet afgelopen. Jong Polen wist er nog 1tje in 
te tikken dus de eindstand was 3-2 voor jong 
Oranje. De terugweg gingen we naar de 
McDonald’s na een vette hap keerde we weer 
terug naar Varsselder dat was dus wel een 
gezellige avond. 
 
Afgelopen zaterdag 3 maart speelde we onze 
eerste wedstrijd tegen Erix B1 op sportpark de 
Buitenham. De wedstrijd begon al met 2 
geblesseerde : Niels en Thymo (die wel op de 
bank zaten) en na 10 minuten spelen viel Twan 
ook al uit door een vervelende blessure Thymo 
moest dus invallen voor Twan.  Kees scoorde de 
1-0 en vlak daarna scoorde Stan de 2-0 maar de 
wedstrijd werd nog spannend toen Erix de 2-1 
scoorde.  Voor rust werd het nog 3-1 door een 
mooi doelpunt van Stan. Ook Thymo viel nog uit, 
de vervanger van Thymo was Niels. In de rust 
kregen wij te horen dat Casper Bussink van de 
D1 ons ging versterken. Na rust had Dirk een 
mooie actie op de linker flank en een strakke lage 
voorzet op Niels die de bal niet goed raakte 
waardoor de bal doorketste tegen een verdediger 
van Erix en die hem ik eigen doel tikte.  Jordy 
werd gewisseld voor zijn broertje Casper en hij 
had na 10 min spelen een mooi schot op doel 
maar die kwam vol op de lat. Jammer voor 
Casper dat hij zijn invalbeurt niet kon bekronen 
met een doelpunt. Het bleef 
toen even eentonig maar 
vlak voor het einde schoot 
kees vanaf 18 meter de bal 
hard in het doel. Het was 
een mooie wedstrijd en de 
eindstand was 5-1 voor 
Gwvv B1. Hopen dat jullie 
allen komen kijken bij onze 
komende thuiswedstrijden. 
De steun hebben we hard 
nodig op weg naar het 
kampioenschap. 
 
Groetjes Floyd en Joël 
Robben. 

D e eerste foto's met ijs etende kinderen 
staan weer in de krant.  
Ik zag op weg naar het werk (7.30 uur) al een 
huisvrouw met de voorjaarschoonmaak bezig 
zijn. En het eerste kievitsei is gevonden in 
friesland. Ik heb gewoond in de kievitstraat in Ulft 
en elk jaar als het eerste kievitsei werd gevonden 
dan kwam de de burgemeester in de straat en 
tracteerde ons op een ijsje. Daarna gingen we 
voetballen.  
Hoera .. het voorjaar is in het land. Gelukkig want 
de winter heeft lang genoeg geduurt. De 
winterstop is eerder voorbij dan je denkt en als 
het buiten nog guur en koud is dan hebben we 
nog een gymzaal waar we terecht kunnen. Maar 
na een paar keer in de zaal met een groep 
jongens van rond  de 11, 12  jaar, vol met 
energie, wil je weer snel naar buiten. Maar ja, als 
het blijft vriezen ..... 
De voorjaarscompetitie is weer drie weken oud, 
en we merken al wel dat we een klasse hoger zijn 
ingedeeld. Dit dankzij het winnen van de grote 
beker in de najaarscompetitie. We hebben nu 3 
wedstrijden gespeeld waarvan de eerste 
gewonnen, de tweede gelijk en de laatste 
verloren.  Na de laatste wedstrijd zei Kris met 
gevoel voor humor : "Kampioen worden we dit 
seizoen niet meer ". Geweldig na zo'n pak voor 
de broek net daarvoor (6-1). Dit is 
kleedkamerhumor van de bovenste plank.       En 
dat moeten we natuurlijk ook houden. Met plezier 
en beleving naar de training c.q wedstrijd komen . 
Want met vallen en opstaan wordt je een grote 
jongen. En elkaar  zoveel mogelijk helpen zowel 
binnen  als buiten het veld, dan maken we het 
ons wat gemakkelijker. 
  
Dus jongens, èèn voor allen, allen voor èèn. 
  
Andres 

een extra training willen ondergaan, neem dan even contact op met Ferdie. 
Het is goed voor jezelf, maar ook voor de B junioren groep. 
 
G.W.V.V.  Jeugd. 

voorjaar 



Boogbal nr. 6 pagina 14 

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010 

FOTOIMPRESSIE WINTERACTIVITEIT 

VOOR MEER 
FOTO’S 

ZIE GWVV.NL 

Programma GWVV 
26-3-2010 21:00 GWVV DA1 Brasil '77 DA1 
27-3-2010 10:00 GWVV E2 Dinxperlo E3 
27-3-2010 10:00 GWVV F1G WVC F6 
27-3-2010 10:30 Gendringen E4 GWVV E1G 
27-3-2010 11:00 GWVV D1 AZSV D4 
27-3-2010 14:30 Ajax B B1GD GWVV B1D 
28-3-2010 9:30 Varsseveld 4 GWVV 2 
28-3-2010 10:00 GWVV 3 Pax 7 
28-3-2010 10:00 GWVV 4 Dinxperlo 5 
28-3-2010 14:30 Sint Joris 1 GWVV 1 
31-3-2010 18:30 VVG '25 E8 GWVV E1G 

2-4-2010 21:00 
Sportclub 

Olympic DA1 GWVV DA1 
3-4-2010 8:30 Silvolde E3 GWVV E1G 
3-4-2010 10:00 GWVV F1G FC Trias F4 
3-4-2010 11:00 GWVV D1 Erix D1 

3-4-2010 14:00 
Klein Dochteren 

B1D GWVV B1D 
3-4-2010 14:30 GWVV 1 Aerdt 1 
5-4-2010 9:30 Zeddam 4 GWVV 3 
5-4-2010 10:00 GWVV 4 Ulftse Boys 5 
5-4-2010 14:30 Stokkum 1 GWVV 1 
8-4-2010 18:30 DZC '68 B3 GWVV B1D 
9-4-2010 21:00 Brasil '77 DA1 GWVV DA1 
10-4-2010 9:00 Ulftse Boys F5 GWVV F1G 
10-4-2010 9:30 KSV D1G GWVV D1 
10-4-2010 10:00 GWVV E1G Ulftse Boys E3 
10-4-2010 10:00 FC Trias E5 GWVV E2 
10-4-2010 14:30 GWVV B1D VVL B1 
11-4-2010 9:30 VVG '25 5 GWVV 3 
11-4-2010 10:00 GWVV 2 SVGG 2 
11-4-2010 10:30 VVG '25 4 GWVV 4 
11-4-2010 14:30 GWVV 1 Halle 1 

16-4-2010 21:00 
Sportclub 

Olympic DA1 GWVV DA1 
17-4-2010 9:00 Erix E2 GWVV E2 
17-4-2010 9:00 Terborg F2G GWVV F1G 
17-4-2010 11:00 Ulftse Boys D2 GWVV D1 
17-4-2010 14:30 GWVV B1D KSV B1 
18-4-2010 9:30 SDOUC 7 GWVV 4 
18-4-2010 10:00 GWVV 2 AD '69 3 
18-4-2010 10:30 SVGG 3 GWVV 3 
18-4-2010 14:30 GWVV 1 Westendorp 1 
24-4-2010 10:00 GWVV E2 Varsseveld E3 
24-4-2010 10:00 GWVV F1G FC Trias F6 
24-4-2010 10:15 Terborg E2G GWVV E1G 
24-4-2010 11:00 GWVV D1 SVGG D1G 
24-4-2010 14:00 Noordijk B1D GWVV B1D 
25-4-2010 9:15 FC Eibergen 4 GWVV 2 
25-4-2010 10:00 GWVV 3 SDOUC 6 
25-4-2010 10:00 GWVV 4 Gendringen 7 
25-4-2010 14:00 SVGG 1 GWVV 1 
29-4-2010 19:00 Silvolde 3 GWVV 2 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER 

kijk voor complete dorpskalender op 
www.varsselderveldhunten.nl  

Maart: 
27,28  toneeluitvoering Kom es Kieken 
28 Palmpaasoptocht 
April: 
3 Oud papier ophalen 
11 Beloken pasen concert 

 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 27 maart en zondag 28 maart 
speelt de toneel-vereniging  Kom Es Kieken 
uit Varsselder- Veldhunten het blijspel  “ Loat 
Mans moar schoeven “ in de theaterzaal van 
de DRU-fabriek . 
Kom es kieken  
 is opgericht in  2000 en bracht in 2002 het 
eerste stuk op de planken.Onze vereniging 
bestaat uit 20 leden. Onze leden zijn in het 
algemeen trouw en draaien al vanaf de 
oprichting mee. Toch is niet iedereen 
gecharmeerd van het toneelspel en het 
neerzetten van “typetjes”. Naast de vaste kern 
van toneelspelers zijn er gelukkig ook mensen 
die zich bezig houden met zaken als decorbouw , 
rekwisieten, techniek zoals geluid en licht 
allemaal belangrijke zaken die samen met de 
inzet van de spelers een uitvoering tot een 
succes maken. 
 
Loat Mans moar schoeven. 
Dit van uit oorspronkelijk Duits vertaalde 
blijspel  speelt zich af in het plaatje Kloetenbarg , 
waar  Geert  Bartels als loco burgemeester druk 
bezig is om tijdens de zomerperiode toch nog 
genoeg aandacht te krijgen voor zijn politieke 
ideeën. Hij krijgt hulp uit een totaal onverwachte 
hoek. Dit blijspel is een  mengelling van liefdes-
taferelen, afgunst en acties van mensen die zich 
willen profileren binnen Kloetenbarg. Het verhaal 
heeft vorm gekregen onder de regie van Richard 
Klompenhouwer en Tine Maatman.  De combi-
natie van dit dialect blijspel en de mogelijkheden 
in de nieuwe theaterzaal van de DRU fabriek 
staan garant  voor een gezellige avond met veel 
hilarische momenten. 
 
Kaart verkoop: 
Entree: € 5,00 
Toneel vereniging  : Kom es Kieken 
27 en 28 maart 2010  
DRU Fabriek 
Kaartverkoop  op 23 februari a.s. 
Persoonlijk aan de deur:  
 via Tine Maatman ( 0315-681565)  
of bestellen op 
komeskieken@varsselderveldhunten.nl  
 
De bestelde kaarten liggen op de avond van uw 
keuze klaar op uw naam. 

Beloken Pasen Concert  
 

11 April 2010 
 

Fanfare St. Gregorius 
 o.l.v. Gerjo Seesink 

 
Lokatie: De Tent 

aanvang 10.30uur 
 

mmv  
Jeugdorkest 

Netterden-Varsselder 
 
Nieuw: 
 
Eerste kennismaking en optreden van het 
project: 
 
"MUZIEK MAAK JE ZELF"  
Dit is de nieuwe opleiding van de Fanfare.   
De jeugdopleiding voor de Fanfare is vanaf begin 
2010 een nieuwe koers gaan varen. We zijn in 
januari met een cursus begonnen waarin 
kinderen kennis kunnen maken met muziek. 
Deze cursus is gericht op de fanfare. Kinderen 
krijgen alle instrumenten die in de Fanfare 
voorkomen te zien en te horen. Ze mogen 
natuurlijk ook het instrument proberen! Ook 
krijgen ze een blokfluit om liedjes te spelen. 
Leerlingen gaan ritme spelletjes doen, zingen, 
marcheren enz. 
Zoals de titel al aangeeft, gaan we muziek 
maken en daar komen veel dingen bij kijken. 
Doel van deze nieuwe opleiding is om kinderen 
op jongere leeftijd op een instrument te laten 
spelen en daardoor eerder in het orkest kunnen 
meespelen. 
Kinderen krijgen 15 weken AMV(Algemene 
Muzikale Vorming) toegespitst op de Fanfare. Na 
deze periode volgt een afsluitingsconcert samen 
met het Jeugdorkest en de leerlingen. 
Vervolgens kunnen de leerlingen een instrument 
kiezen. In overleg met de Fanfare krijgen ze les 
op dit instrument en kunnen de opleiding 
vervolgen op de muziekschool. 
In het verleden konden de leerlingen na 2 jaar 
blokfluitles een instrument kiezen. In de nieuwe 
opzet kan dit nu al na 15 weken!!! 
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Weet je nog van toen? 
H et is op 31 maart precies 65 jaar geleden dat ons dorp werd bevrijd van de Duitse bezetting. 
Bijna 5 jaar zou deze tiran ons volk onderdrukken, plunderen en uitmoorden en onvoorstelbaar 
leed achterlaten.  
Vergeleken met de grote steden hadden we het hier op het platteland nog goed, omdat elders mensen 
stierven van de honger. Na al deze uitzichtloze jaren kwam in maart 1945 verandering. Er gingen 
geruchten van een opmars van de geallieerde legers, die aan de overkant van de Rijn bij Rees paraat 
waren. Voor ons dorp begon deze dreiging op 23 maart met een regen van granaten op verschillende 
plaatsen. Als jongen van 10 jaar heb ik de dagen erna als volgt beleefd. Gevaar ken je niet op zo’n 
leeftijd en je beleefd het als een avontuurlijk iets. Met een aantal jongens waren we op die bewuste 
middag aan het spelen in de tuin van Berendsen in Veldhunten, vlak in de buurt van mijn ouderhuis. 
Opeens waren er knallen en sloegen granaten in de grond nabij de boerderij. In allerijl zochten we 
dekking in de kelder aldaar. Er volgde een aanhoudend gedreun en alles leek in te storten. Toen we na 
de beschieting buiten kwamen, was de omgeving onherkenbaar. De grond zat vol kraters en de lucht 
stonk naar zwavel en fosfor. Dode kippen hingen in bomen evenals het wasgoed dat aan de lijn had 
gehangen. Bij het verwoestte kippenhok lag een dood paard en de koeien loeiden in de stallen. 
Naderhand herenigden we ons met de huisgenoten en werd besloten om in de kelder te blijven, omdat 
beschietingen zich herhaalden. We namen met 3 gezinnen onze intrek in de grote aardappelenkelder. 
De fam. Peppelman, onze familie en een evacué fam. Van Berendsen. Aan de ene kant werd stro 
gelegd en beddengoed en andere benodigdheden. Thuis gehaald, waar geen kelder was met een 
stenen gewelf. In de hoek stond een mand met etenswaren en ieder kon zichzelf bedienen. Zo gingen 
we de eerste nacht in, en van slapen kwam niet veel terecht omdat er telkens bovengronds kabaal was 
en stemmen van in paniek zijnde Duitse soldaten. Hierna volgden enkele dagen met deze rituelen. Als 
het overdag veilig leek, naar buiten en alles opnemen. Thuis het vee voeren, koeien varkens en kippen 
controleren of ze ook gewond waren door rondvliegende scherven. Op een gegeven moment stonden 
alle bussen vol melk en werd nog boter gekarnd. Ook kwamen er mensen uit Ulft aan de deur om melk 
voor hun kleine kinderen. Van hen aanhoorden we verhalen, dat grote aantallen Duitse soldaten zich in 
het Broek (nu de zandwinning) hadden ingegraven ter verdediging tegen de oprukkende Canadese 
eenheden vanuit Netterden. 
Zo waren er allerlei verhalen die het voor ons als jongens spannend hielden, maar voor de grote 
mensen was dit een ander verhaal. En dan was er telkens dat angstaanjagende gefluit in de lucht van 
projectielen en grote formaties vliegtuigen die overvlogen. Op een avond toen we samen in de kelder 
weer eens plaats hadden genomen, vond er weer zo’n bombardement van granaten plaats. De muren 
en het gewelf trilden en het werd pikdonker van de kruitdamp. Ieder lag platgedrukt tegen de muren, 
behalve vrouw Peppelman, die op een stoel ijzig kalm bleef zitten en sprak: “Rustig blijven, dan gebeurt 
er niets”. Toen we op een rustige morgen een rondgang maakten in de buurt, zagen we bij Hendrixen in 
de stal een aantal gewonde koeien staan. Enkelen hadden de halve kop eraf en leden enorme pijn. 
Buurman Bruins die een schietmasker had verloste ze uit hun lijden. Een beeld om nooit te vergeten. 
Bij mijn ouderhuis gekomen lag er een gewonde Duitse soldaat in de tuin die schreeuwde om hulp. In 
zijn buurt lagen 2 dode soldaten die er afgrijselijk uitzagen. Intussen werd het frontgebied in het Broek 
alsmaar heviger en werd over en weer geschoten. Aan al het buitensporig geweld raakte men ook weer 
enigszins gewend, soms bij het roekeloze af. En elke dag weer kijken of het huis en de schuur er nog 
stonden, het vee niet was gedood of gewond en of de mensen om ons heen er allemaal nog waren. 
Ook kwamen er nog wel eens mensen uit Varsselder voor een praatje en die vertelden dat ook de kerk 
was getroffen door granaten en de toren op instorten stond. Op een avond kwam er een man in de 
kelder, die als onderduiker weken had rondgezworven in schuren. Wat bleek, de volgende morgen zat 
ieder onder de luizen, die de goede man had meegebracht. Ook kwam er nog een Duitse soldaat met 
getrokken pistool de kelder binnenstormen. Enkele mannen moesten hem helpen om een stuk geschut 
te verplaatsen. Soms keek je de soldaten wel eens goed aan of je ze ook herkende, want ze waren de 
laatste maanden ook ingekwartierd geweest in bijna alle gezinnen en ook bij ons. Aan alles kon je 
merken, dat er een einde in zicht kwam van al deze toestanden. Op een middag kwam er een Duitse 
soldaat met motor en zijspan bij ons huis rijden met de woorden, Jetzt kommen die Tommy’s. Later 
bleek dat hij gelijk zou krijgen. Op de morgen van 31 maart kwamen er plotseling soldaten in een ander 
kleur uniform en ander helmen op, die we nog niet eerder hadden gezien. Het bleken de bevrijders te 
zijn. Een poos later zagen we vanuit Wieken komende vreemde voertuigen met vlammenwerpers erop 

(vervolg dorpsnieuws) 



Boogbal nr. 6 pagina 17 

BOOGBAL SEIZOEN 2009 - 2010 

die de duitsers in de stellingen dwongen tot 
overgave. 
Vervolgens kwamen grote aantallen Duitse 
soldaten die zich hadden overgegeven, de 
Huntenseboom doorlopen, onder streng 
toezicht van de Canadezen. Het was ergens 
nog een zielig gezicht ook, met hun armen 
boven hun hoofden geheven. 
In mijn ouderhuis gekomen stond de tafel vol 
blikken met allerlei jammen en wit brood, dat 
we lang niet gezien of geproefd hadden. Op de 
deel en in slaapkamers lagen een aantal 
bevrijders te rusten van de vermoeide strijd. 
Als kinderen beleefden we unieke momenten. 
Buiten lag het bezaaid met hulzen, geweren, 
kledingstukken en scheppen en op de weg 
stonden tanks en allerlei andere voertuigen. 
Na 5 jaren vrij in doen en laten, zoals de grote 
mensen zeiden, ondanks alle vernielingen. Het 
was die 31 maart ook nog Paaszaterdag. De 
volgende morgen na de Hoogmis kwam de 
Pastoor op bezoek. Hij ging zitten en zei, ik 
moet iets ernstigs vertellen. Jullie Frans die in 
Anholt bij een boer dient is gewond geraakt. 
Mijn oma geloofde hem niet en zei, zeg het 
maar Pastoor, hij is dood. 
De Pastoor knikte, weg was alle blijdschap 
over de bevrijding, die overging in droefheid. 
Achteraf bleek Frans, 21 jaar oud, enkele 
dagen eerder door een granaatscherf te zijn 
gedood, en aldaar in de tuin te zijn begraven. 
Zo kreeg ons gezin op de drempel van vrijheid, 
nog een domper te verwerken. Telkens om 
deze tijd van het jaar, komen die beelden van 
gewonde en gedode burgers en soldaten bij 
mij weer boven, ook na 65 jaren 
 
B. Kroesen 

(vervolg Weet je nog van toen?)

Het P.B.H. kantoor te Varsselder. De speciaal voor de 
PBH werkzaamheden uitgebreide woning van de familie 

De Wit. (thans fam. J. Lucassen, Hesterweg 9. Overal 
kwamen kantoren met een PBH (Plaatselijke Bureau 

Houder). Zo ook in Varsselder in het huis van de familie 
De Wit. Hent de Wit werd als bureauhouder aangesteld 
voor de region Varsselder-Veldhunten, Etten en Ulft II. 

Hier moest de gehele administratie worden bijgehouden 
van alle grond– en veebezitters. Veebezit moest 

geleverd naar Duitsland,  
De landbouwproductie in Duitsland lag nagenoeg stil 

en moest voor consumptie door de omringende landen 
waaronder Nederland gecompenseerd worden. 

   

Een schuilkelder hier ter plaatse. In de oorlog werden 
er veel angstige momenten in doorgebracht. 

Tegenwoordig gelukkig alleen nog maar in gebruik als 
kippenhok. 

Cursus en activiteiten aanbod  
voorjaar 2010 Fidessa Welzijn 

In het voorjaar 2010 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!!!! of kijk op 
onze website. 
 
Sommige activiteiten starten beginnen 
volgende week, dus wees er snel bij. 
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 
31 maart  Start kinderyoga 
31 maart  Start voetreflex massage  
12 april  Start workshop 7 kennis en veiligheid 
19 april  Start workshop 8 bankieren en kopen op internet 
22 april  Start workshop 5 word basis 
26 april  Start workshop 9 presentatie CD 
18 mei   Start afvallen door gezond en lekker eten 
31 mei  Rijvaardigheidsritten senioren 
  3 juni  Start workshop 6 word algemeen / zakelijk 
  9 juni Start thema koken naar landen Italïe 
   6 juli          Pannenkoekmiddagen Wijkrestaurant Etten 
 
Iedere dinsdagavond van 19.45 – 20.45   Hulp en adviesdienst ( gratis 
Klooster Ulft) open inloop 
Iedere 3e woensdag van de maand geheugen spreekuur in Ulft vanuit 
GGNet ( gratis). Voor meer informatie zie www.varsselderveldhunten.nl 
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Standen en Topscoorders 2009-2010  
STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV 1  14 40 49 12 
Stokkum 1 14 29 35 25 

VVL 1 15 28 33 20 
Zeddam 1 15 27 23 16 
Carvium 1 15 25 40 30 

Halle 1 16 24 29 25 
SVGG 1 14 22 19 12 
Aerdt 1 14 21 38 28 
NVC 1 16 13 33 33 

Westendorp 1 14 12 22 44 
Den Dam 1 14 9 17 51 
Sint Joris 1 14 3 14 56 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Pax 7 11 33 131 11 

SDOUC 6 12 31 47 15 
Gendringen 6 11 25 50 15 

Stokkum 4 11 17 21 23 
MVR 6 9 16 30 24 

Den Dam 3 11 14 37 47 
SVGG 3 11 13 34 45 

GWVV 3  12 13 22 50 
Zeddam 4 9 12 23 41 

NVC 2 12 10 16 52 
VVG '25 5 10 6 14 48 

Zelhem 6 13 1 10 64 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
FC Eibergen 4 13 34 70 20 
Varsseveld 4 13 31 48 16 

SVGG 2 13 20 37 30 
GWVV 2  13 20 33 30 

AD '69 3 13 20 35 39 
Winterswijk 4 13 19 42 52 

Silvolde 3 12 18 36 27 
Ulftse Boys 3 11 16 37 31 

SDOUC 4 14 16 32 37 
WVC 5 12 10 19 50 

Winterswijk 5 12 7 16 38 
Bredevoort 3 11 6 8 43 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Gendringen 7 12 30 51 24 

Terborg 5 11 26 45 18 
GWVV 4 9 25 49 14 

Ulftse Boys 5 12 17 42 33 
VVG'25 4 12 16 33 24 
Zelhem 5 12 16 29 27 
Ajax Br. 4 10 15 22 24 

Dinxperlo 5 12 11 25 36 
Stokkum 5 10 9 17 44 
SDOUC 7 10 7 21 35 

Wolfersveen 3 12 3 12 67 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV 1  5 15 16 4 
Carvium 1 5 12 15 8 

Aerdt 1 5 10 14 8 
Zeddam 1 5 10 8 6 

VVL 1 6 10 10 8 
Halle 1 6 9 11 8 

Stokkum 1 5 8 9 8 
SVGG 1 5 8 6 5 
NVC 1 6 7 10 8 

Westendorp 1 5 3 9 17 
Sint Joris 1 5 0 5 17 
Den Dam 1 6 0 7 23 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

LZVV/Sport-innLochem DA1 18 51 190 33 
Sportclub Olympic DA1 (zaa) 16 43 180 42 

Paasberg De DA1 (zaa) 19 35 62 53 
Brasil '77 DA1 (zaa) 18 29 68 66 

Grol DA1 19 26 99 124 
Steenderen DA1 (zaa) 18 18 42 90 
Steenderen DA2 (zaa) 17 10 47 113 

Gelre FC DA2 16 9 42 145 
GWVV DA1 (zaa) 17 9 36 100 

1e klasse Vrouwen Futsal DA1  

Voor actuele stand zie voetbal.nl 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 
KSV B1 3 9 15 6 

DZC '68 B3 3 9 9 5 
Ajax B B1GD 3 7 11 6 
GWVV B1D 2 4 7 3 

Klein Dochteren B1D 3 3 9 10 
Noordijk B1D 3 3 5 6 

Rekken B1 2 2 3 3 
Diepenheim B1D 2 1 5 10 
Gendringen B2 3 1 5 9 

VVL B1 2 0 3 7 
Erix B1 2 0 2 9 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
KSV D1G 4 12 14 3 

Longa '30 D3 3 9 16 1 
Bredevoort D1G 4 9 19 6 

Ajax B D1D 3 6 15 6 
AZSV D4 3 6 12 7 

GWVV D1 3 4 6 7 
VVG '25 D2 4 4 10 6 

Erix D1 3 3 8 10 
Etten D1G 3 3 5 18 
SVGG D1G 2 0 2 8 

Ulftse Boys D3MD 3 0 2 17 
Ulftse Boys D2 3 0 2 22 

TOPSCOORDERS SENIOREN  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Terborg E2G 3 9 47 2 

GWVV E1G 3 7 16 5 
Ulftse Boys E3 2 6 14 6 

Gendringen E4 3 6 11 18 

NVC E1 2 4 8 7 

Silvolde E3 2 3 12 13 

Varsseveld E5 2 3 4 10 

DZSV E4G 3 3 10 27 

SDOUC E4 2 0 6 12 

AZSV E11 3 0 5 14 

VVG '25 E8 3 0 10 29 

naam elftal      doelpunten 
Frank van de Schuur 4 14 
Sebastiaan Flipse 1 11 
Jasper Engelen 1 10 
Tom Wanders 2 10 
Theo Heutinck 4 10 
Danny van Wessel 1+2 7 
Sjal van de Pavert 2+3 7 
Jimmy Moreno-Ruiz 2 6 
Marco Menke 3 6 
Ferdie van de Pavert 4 6 
Andres Moreno-Ruiz 4 5 
Han van de Pavert 4 5 
Jurgen Schut 1 4 
Tim Jansen 1 4 
Werner Wellink 2 4 
Gert Martens 4 4 
Chiel le Comte 1 3 
Jeroen Aalders 1 3 
Kees van de Pavert 1 3 

Erik Ketelaar 3 3 
Pascal Sloot 1 2 
Jacco te Kaat 1 2 
Bob Zweers 2+3 2 
Jorick Messink 3 2 
Ronny Overbeek 4 2 
Maik Jansen 1 1 
Jos Ketelaar 2 1 
Tim Heutinck 2 1 
Paul Wijsman 2 1 
René Hakvoort 3 1 
Jordy Steverink 3 1 
Niek van de Pavert 3 1 
Erik Huls 3 1 
Stijn Marcus 3 1 
Marcus Schwartz 3 1 
Maik te Kaat 3 1 
Rien Klompenhouwer 4 1 
Walter Hendrixen 4 1 
Hans Bruins 4 1 

Topscoorders B-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Kees van de Pavert  13 
Stan van de Pavert  11 
Dirk Jansen 4 
Twan Berendsen 1 
Bob Zweers 1 
Niels Huntink 1 

Topscoorders D-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Juul 11 
Kris 7 
Mick 6 
Dion 4 
Menno 3 
Max 3 
Thomas 2 
Casper 2 
Lars 2 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Koen Bussink 15 
Wessel Immink 9 
Kay Gee Fredriks 7 
Djim Molenaar 6 
Jarno Lippets 3 
Bryan Weykamp 3 
Bas van Ringelenstijn 1 
Maud Rots 1 
Bas Wanders 1 
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Standen voorjaarscompetitie pupillen 
Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVG '25 F3 3 9 17 3 

FC Trias F4 3 9 15 2 

FC Trias F6 4 9 14 10 

Terborg F2G 2 6 16 5 

Dinxperlo F2 3 6 19 10 

GWVV F1G 3 4 10 9 

WVC F6 3 3 9 9 

NVC F1 3 3 4 13 

Varsseveld F6 3 1 9 20 

Ulftse Boys F5 2 0 5 13 

Longa '30 F4G 2 0 4 12 

Vosseveld F2 3 0 5 21 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
MEC E1G 3 7 16 8 

Dinxperlo E3 2 6 15 6 
KSH E2G 2 6 5 1 

VIOS B. E2 3 5 18 11 
AZSV E9 2 3 12 10 

FC Trias E5 2 2 8 8 
Grol E6 2 2 4 4 

GWVV E2 3 1 6 11 
Varsseveld E3 1 0 3 7 

Erix E2 2 0 1 8 
SC Meddo E3G 2 0 4 18 

Topscoorders E2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Robin 24 
Sam 19 
Bart 10 
Douwe 5 
Timo 3 
Jelle 3 
Koen 2 
Cas 1 
Maarten 1 
Sjoerd 1 
 

Topscoorders F-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sem Schepers 20 
Thijs Hegman 2 
Koen Offenberg 2 
Kai Messing 1 
Merlijn Wolters 1 
Koen Rozeboom 1 
Cas Steenbreker 1 


