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I nmiddels zitten we alweer op een kwart van 
de competitie en beginnen de kampioens– en 
degradatie kandidaten zich te nestelen waar 
ze thuis horen.  
Voor de redactie is het niet anders, inmiddels ligt 
de 2e Boogbal bijna op de mat en gaan we ons 
alweer voorbereiden op de volgende. 
De vorige Boogbal hebt u nog de advertentie van 
Peter v.d. Heiden op de achterzijde van de 
Boogbal kunnen vinden. Peter heeft aangegeven 
zijn hoofdsponsorschap te moeten beëindigen bij 
GWVV, onze voorzitter Wim Pruyn zal in zijn 
artikel uit de doeken doen van het hoe en 
waarom en hoe nu verder. We hopen in ieder 
geval dat de achterkant van de Boogbal weer 
snel zal worden voorzien met een mooie 
advertentie van onze hoofdsponsor. 
Afgelopen woensdag was de aftrap van de 
voetbalplaatjes actie, onze F-pupillen hebben 
aan deze aftrap deelgenomen samen met de 
andere clubs die aan de actie meedoen. We 
zullen u in de komende Boogballen op de hoogte 
houden welke speler van GWVV het meest 
gewild is als collectesitem. Er zijn leuke prijzen te 
verdienen als je een gouden, zilveren of bronzen 
bal in je zakje hebt zitten. We wensen iedereen 
veel succes. 
De redactie bestaat op dit moment uit 4 mensen, 
aangezien Hans Bruins aangegeven heeft het 
volgend seizoen te stoppen met het redactionele 
werk zijn we op zoek naar een paar ‘jonge’ 
ambiteuze jongens die tevens affiniteit hebben 
met het opmaken van pagina’s en die 
redactioneel ook wat op papier kunnen zetten. 
De redactie die er nu zit is al jaren actief en wil 
graag ook de jongeren van GWVV betrekken bij 
het (boogbal)vrijwilligerswerk binnen de 
vereniging. Nieuw bloed geeft vaak frisse nieuwe 
ideeën en een andere kijk op bepaalde dingen en 
dat komt dan alleen maar ten goede voor het 
clubblad. Als je je geroepen voelt meld dit bij èèn 
van de redactieleden. 
Als redactie zijn we ons aan het beraden om te 
kijken of we in de toekomst een soort van 
abonnementsvorm kunnen aanbieden. Waarbij 
we niet meer bezorgen in heel Varsselder-
Veldhunten maar dit specifiek op aanvraag willen 
gaan doen. De Boogbal staat nl. woensdag 
voorafgaand aan het uitkomen op donderdag al 
op de site en hierdoor is hij al door diverse 
mensen gelezen voordat hij uitkomt. Het is dan 
zonde dat we Boogballen bezorgen waar hij 
rechtstreeks bij het oude papier beland. We 
komen hier in èèn van de volgende Boogballen 
op terug. Volgend seizoen zullen er nog meer 
kaderleden nodig zijn binnen de vereniging. In de 
Algemene jaarvergadering werd al aangegeven 
dat Nico slutter volgend jaar stopt en dat er bij de 
jeugd ook nieuwe bestuursleden worden gezocht 
omdat o.a. Ferdie bezig is met zijn laatste jaar als 
jeugdbestuurslid. Denk er eens over na en denk 
je ik wil me wel inzetten voor GWVV schroom dat 
niet en meld je aan zodat GWVV de taken kan 
verdelen over alle leden. Veel handen maakt 

Nieuws immers licht werk en zo komt al het werk niet op 
dezelfde schouders te liggen. 
Op de site van GWVV vindt u de elftallen, ook is 
er een pagina waar de teamlinks op staan. Er zijn 
een paar teams die nog niet zijn gemigreerd naar 
het nieuwe seizoen, we willen hun verzoeken om 
dit alsnog te doen om zodoende iedereen op de 
hoogte te kunnen houden van het wel en wee 
van je team. Mocht u een keer op de site zijn dan 
willen we vragen om eens te kijken op teamlink. 
Hier zijn o.a. ook alle foto’s te vinden die voor de 
voetbalplaatjes gemaakt zijn. 
De verrichtingen van de teams dusver is 
wisselend. Het 1e elftal doet zeker niet onder 
voor de tegenstanders in de 5e klasse, er zijn 
een paar teams (KSH, AD’69) die zich dusver 
onderscheiden van de rest, maar de overige 
teams doen niet veel voor elkaar onder. De 
komende weken moet blijken of ze punten 
kunnen pakken van tegenstanders als MEC en 
Keyenb.B. hierna weet je waar je staat. De 
gestaakte wedstrijd tegen Zelhem wordt zaterdag  
23 oktober uitgespeeld, dus als u nog drie 
kwartiertjes de tijd hebt roepen we jullie op om 
ons 1e elftal te steunen. Het tweede elftal is 
nogal wisselvallig, deze jonge ploeg zal moeten 
groeien zodat ze qua niveau aansluiten bij het 1e 
elftal. Op dit moment zijn ze rijp voor een goeie 
middenmoter. 
Het derde heeft nog niet veel gevoetbald, ze 
hebben nu welgeteld 2 wedstrijden gespeeld en 
beiden verloren. Afgelopen zondag hadden zij de 
primeur als GWVV team om op het SDOUC 
kunstgras te spelen en dat was volgens horen 
behoorlijk wennen. 
Het vierde kent een hele smalle selectie maar 
kan elke zondag toch behoorlijk voetbal op de 
mat leggen. Als je uit 5 wedstrijden 12 punten 
haalt dan kun je stellen dat ze voorlopig bovenin 
meedoen. 
In de vorige boogbal hebben we per abuis een 
ingezonden stuk over het hoofd gezien. Het 
bedankje van Jarno Lippets ivm zijn armbreuk 
met de Kivada. Jarno onze excuses, ook al is het 
een tijdje geleden. Bij deze, Jarno en zijn ouders 
willen iedereen bedanken die op welke manier 
heeft bijgedragen bij het ongelukje van Jarno op 
de Kivada. 
In deze Boogbal attentie voor de laatste 
mogelijkheid voor het inschrijven van de superelf. 
De superelf gaat in het weekend van 30 oktober 
van start. In het dorpsnieuws staat een artikel 
over de jubilerende fanfare St.Gregorius. Zij 
houden op 7 November in de DRU-fabriek t.g.v. 
het 50-jarig bestaan de uitvoering Music Together 
3, in een hele andere stijl waarvan wij het van 
hen gewend zijn. 
Wij wensen iedereen veel leesplezier bij 
Boogbalnr. 2. 

De redactie   
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N a een zware competitiestart loopt het nog 
niet zoals we willen. Er wordt keihard getraind 
maar in de wedstrijd komt het er nog niet echt uit. 
Zit GWVV 1 echt in een vormcrisis? Nee  
dat geloven we niet, je moet gewoon weer even 
een wedstrijd winnen om het gevoel, het geloof 
terug te krijgen… 
De laatste gewonnen wedstrijd was in 
Bredevoort, hier werd goed en gedisciplineerd 
gevoetbald. Na de openingstreffer van Martin 
Bolk in de eerste helft werd er niet meer 
gescoord. Er werd goed verdedigd, er werden 
weinig tot geen kansen weggegeven en  
de aanvallen de we creëerden bleven gevaarlijk. 
De laatste fase van de wedstrijd kom je natuurlijk 
nog wat onder druk te staan omdat Bredevoort 
met man macht probeerde druk te zetten maar 
veel verder dan een paar vrije trappen en 
afstandsschoten kwamen ze niet. 
Deze wedstrijd zou een stimulans moeten 
hebben naar de volgende wedstrijd tegen de 
koploper AD69 uit Aalten. De kopjes stonden de 
goede kant uit maar het wilde niet echt gaan 
lopen. Ook AD speelde geen wedstrijd om naar 
huis te schrijven maar helaas kon Varsselder hier 
geen gebruik van maken. Net voor rust komt AD 
op 0-1 voorsprong door een fout in de 
verdediging bij GWVV. Natuurlijk is er bij 0-1 nog 
niets aan de hand. Er werden de 2e helft 
enkele kleine kansjes gecreëerd maar er zat te 
weinig overtuiging in om de gelijkmaker af te 
dwingen. Er werd een mannetje doorgeschoven 
en dus ook meer ruimte weggegeven waardoor 
AD nog enkele behoorlijke kansen kreeg maar 
niet verder kwam dan 0-2. 
Na een paar zware wedstrijden tegen hoger 

geklasseerde ploegen stond 
de wedstrijd tegen Mariënveld 
op het programma. Een ploeg 
waar zeker 3 punten gepakt 
moesten worden om de 
aansluiting met de ploegen 
boven ons te behouden. 
Varsselder was ook de betere 
ploeg en had ook de beste 
kansen. Helaas was de 
openingstreffer voor 
Mariënveld, na balverlies 
scoorde de linksbuiten een 
fraai doelpunt 1-0. Eigenlijk 

was er tot dat moment nog geen vuiltje aan de 
lucht geweest. Gelukkig gingen de kopjes weer 

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

In lichte vormcrisis??? 

de goede kant op en werd er 
nog voor rust de 1-1 
gescoord door een kopgoal 
van Chiel Terhorst. In de 2e 
helft komt Varsselder terecht 
op voorsprong door een 
vreemde eigen goal van 
Mariënveld maar vlak daarna 
werd de stand weer gelijk 
getrokken…2-2. In de 
eindfase leek GWVV de overwinning naar zich 
toe te trekken. Een Mariënveldspeler kreeg zijn 
2e gele kaart en kon dus vertrekken. Rond de 90e 
minuut scoorde Ramiro de 2-3 en dan denk je de 
3 punten zijn in de pocket… Maar doordat nog 
niet iedereen bij de les was scoorde Mariënveld 

vanaf de aftrap de 3-3 
gelijkmaker. Dit mag 
natuurlijk nooit gebeuren 
maar helaas… Verslagen 
en teleurgesteld ging GWVV 
weer naar huis met 1 punt. 
 
De derby tegen Megchelen 
moest dan maar de omkeer 
worden, geeft altijd een 
goed gevoel om zo´n derby 
te winnen. Varsselder 
speelde de eerste 20 

minuten sterk en kwam ook terecht op 1-0 
voorsprong. Vooral de 2e helft werd SVGG 
sterker maar kwam niet tot goede kansen. 
Dankzij de GWVV verdediging kreeg SVGG toch 
de gelijkmaker kado en was de stand en tevens 
de eindstand 1-1. Achteraf gezien ook wel een 
terechte stand. Na de wedstrijd was er weer een 
gezellig napraat uurtje waar ook SVGG bij 
uitgenodigd was. Hierbij 
werd nog even 
nagepraat met de pupil 
van de week, beide 
trainers en werd er bij 
beide teams de Man of 
the Match gekozen. Met 
de muziek van de DJ 
werd het nog een 
gezellige avond… 
 
Komend weekend wordt 
op zaterdag om 17.00 
uur de wedstrijd tegen 
Zelhem uitgespeeld. 
 
GWVV 1 Langs de lijn…. 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
23 oktober  GWVV 1   - Zelhem 1 aanvang 17:00 uur 
31 oktober   Stokkum 1  - GWVV 1  aanvang 14:30 uur 
7 november  GWVV 1   - MEC 1  aanvang 14:30 uur 
14 november Keyenburg.B - GWVV 1  aanvang 14:30 uur
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PUPIL 
VAN  
DE WEEK 

César  
van Hasselt  

In de wedstrijd 
GWVV 1 - SVGG 1 

O p zondag 17 oktober was César van 
Hasselt de "pupil van de week". 
Ik ben op 15 juli jl. 6 jaar geworden en voetbal 
sinds september 2009 in het topteam van Mike 
Fraser. 
Het liefst speel ik achterin, want dan hoef ik niet 
zo veel te rennen en dan kan ik lekker koprollen 
maken tijdens de wedstrijd. Onze eerste echte 
wedstrijd hebben we zondag helaas met 5-2 
verloren. Volgens mij heb ik zelfs nog 
gescoord ... !? De volgende keer pakken we die 
ukkies uit Megchelen. Makkie! 
Daarna mocht ik met de grote mannen mee. Dat 
was heel spannend. Ik vond ze allemaal even 
goed en hoop later ook zo'n goede voetballer te 
worden. Als ik de hele week hard heb gewerkt bij 
de treinen, dan heb ik denk ik nog wel tijd om op 
zondag in het 1e elftal te voetballen. 
Het allerleukst was dat ik een mooie voetbal heb 
gekregen waarmee ik een echt doelpunt heb 
gemaakt. Vanaf de middenstip dribbelde ik dwars 
door de verdediging van Megchelen en schoot ik 
net naast het doel. Bij de 2e doelpoging ging de 
bal er "vet in". 
Bedankt voor de superleuke dag en op naar die 
TOP5. Megchelen uit is altijd simpel, dus dat 
worden in ieder geval 3 punten. 

 César van Hasselt 

PUPIL 
VAN  
DE 
WEEK 

 
Marloes Bruins  

In de wedstrijd 
GWVV 1-AD’69 1 

Hallo , 

M ijn naam is Marloes Bruins ben 6 jaar en 
zit in groep 3 van de basisschool Pius X. 
Op zondag 3 oktober mocht ik pupil van de week 
zijn, kreeg zelfs een heel mooi tenue aan met op 
de achterkant van het shirt de tekst pupil van de 
week. Dit vond ik heel erg leuk maar toch ook 
best wel spannend. Ik mocht eerst samen met 
Dirk Jansen overspelen en vond dit al heel erg 
leuk, maar ik was ook best wel zenuwachtig 
vooral toen we het veld opliepen en ik aan de 
hand van de aanvoeder Martin Bolk mocht lopen 
met de wedstrijdbal onder mijn arm en zag dat 
alle mensen naar mij keken. Toen mocht ik  met 
de bal naar de keeper van de tegenstander gaan 
en kon ik op de goal schieten, die ging er jammer 
genoeg naast. Maar ik mocht ook nog een 
penalty nemen, en die schoot ik er zo in (hm 
makkie). Ik kreeg na de penalty een mooie rode 
bal mee met de handtekeningen van de spelers 
van GWVV erop die ik mocht houden. Toen het 
rust was mocht ik mee de kleedkamer in en kreeg 
ook wat te drinken. 
Op dit moment zit ik bij de kleuters en wij hebben 
nog geen echte wedstrijden, maar we trainen wel 
elke woensdagavond van 18.15 tot 19.00 uur. Ik 
zou later ook wel in het 1e willen spelen. 
Misschien is er dan wel een dameselftal in 
Varsselder en zou daarbij kunnen voetballen. 
Mijn pappa en mamma Hans en Petra Bruins, 
mijn grote broer Jeroen, mijn opa en oma Britney, 
mijn oma Tessa en mijn oom Bennie waren ook 
best trots. 
Ik vond het wel jammer dat ze verloren hebben. 
De beste speler vond ik Dirk Jansen omdat hij zo 
goed kon overschieten, ik kreeg het hierdoor dan 
ook behoorlijk warm door. 
In ieder geval heb ik er heel veel plezier van 
gehad en bedankt voor alles. 
 
Groetjes Marloes Bruins 
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Sponsoring. 
 

H elaas is Peter van der Heiden genoodzaakt 
te stoppen als hoofdsponsor van GWVV.  
Dit betreuren wij ten zeerste. Op de eerste plaats 
voor Peter zelf. Jarenlang was Peter onze trouwe 
hoofdsponsor.  Daarbij was hij ook erg betrokken 
bij de club. Peter zelf ziet het zelf ook als een 
grote teleurstelling dat hij het sponsorschap moet 
beëindigen en dit heeft hij na al die jaren ook niet 
verdiend. 
Wij willen Peter dan ook bedanken voor zijn 
bijdrage in de afgelopen jaren en wensen hem 
veel succes voor de toekomst. 
 
Voor GWVV betekent dit dat we een nieuwe 
hoofdsponsor moeten zoeken. Dit is geen ge-
makkelijke opgave in deze tijden waarin onder-
nemers vaak ook alle zeilen moeten bijzetten. 
Voor GWVV is sponsoring echter van levens-
belang.  
 
Wij willen geen concessies doen als het gaat om 
het niveau van onze organisatie op dit moment 
en zullen er dan ook alles aan doen om minimaal 
op hetzelfde niveau de randvoorwaarden in te 
kunnen vullen zoals we dat altijd gedaan hebben.  
Als het Gemeenschapshuis gerealiseerd is zullen 

we geen kantine inkomsten meer hebben. 
Hoewel we dan ook veel minder kosten hebben 
zullen we toch meer sponsorgelden binnen 
moeten halen om het verschil in inkomsten op te 
vangen. 
Met het wegvallen van Peter van der Heiden als 
hoofdsponsor is deze uitdaging nog groter 
geworden. 
 
Om deze uitdaging goed op te pakken is een 
sponsorcommissie samengesteld. Deze 
commissie bestaat uit 4 mensen. Twee mensen 
vanuit het bestuur, te weten Nico Immink en Erik 
Ketelaar en 2 mensen van buiten het bestuur, te 
weten Freek van Arragon en Arno Geurts. 
Zij zullen aan de hand van een nieuw sponsor-
plan aan de slag gaan om onze sponsor 
inkomsten op het benodigde peil te krijgen. 
 
Wij wensen de sponsorcommissie veel succes en 
hopen dat de ondernemers in en buiten 
Varsselder-Veldhunten de bereidheid hebben 
een bijdrage te willen leveren aan het in stand 
houden van onze goede uitstraling die wij als 
vereniging hebben en samen met ons willen 
bouwen aan onze verdere sportieve prestaties. 
 
Namens het bestuur. 
Wim Pruijn 
Voorzitter. 

GWVV mini—SVGG mini  

I n de aanloop naar de ‘ 
grote’ wedstrijd GWVV 1  - 
SVGG 1 speelden de mini’s 
van Megchelen en 
Varsselder-Veldhunten 
tegen elkaar.  
Onder grote belangstelling 
van ouders, broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s werd de 
wedstrijd gespeeld. 
Helaas verloren de geel-
zwarten met 5-2 maar het 
plezier was er niet minder 
om. De leiding was in handen 
van Theo van Wessel aan 
wie zoiets wel is besteed. Hij 
hoefde geen enkele kaart te 
trekken. Hier een foto-
impressie. 

(Voor meer foto’s gwvv.nl) 
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I k zie u al denken bij het lezen van de titel. Is 
het 4e elftal op dieet of zijn er spelers gestopt 
die een overmatig gewicht hebben.  
Nee, dit is niet het geval. Waren we vorig seizoen 
nog met 20 spelers actief in de competitie. 
Begonnen we dit seizoen met 15 spelers. Cracks 
als Jules, Frank en Karel gaven aan de fysieke 
druk om elk weekend te voetballen niet meer op 
te kunnen brengen. Daarnaast zagen Rob v.d 
Pavert en Ronny Overbeek zich genoodzaakt om 
te stoppen vanwege chronisch blessureleed. Bij 
overmaat van ramp waren er in het begin van het 
seizoen ook nog eens forse tegenvallers doordat 
Gert Martens vanwege een hernia langdurig uit 
de running was en Walter Hendrixen en Marcel 
v.d. Pavert klachten hadden overgehouden uit 
het vorige seizoen en ook niet in staat waren om 
te voetballen. Gelukkig is Walter weer gangs, 
maar hebben we een forse aderlating moeten 
doen doordat Wies een ontsteking aan zijn been 
opliep en hierdoor langdurig abcent is. Welgeteld 
houden we nu 12 spelers over, als leiding 
hebben we dan ook alle verlof aanvragen 
ingetrokken zodat het 12-tal voltallig inzetbaar is. 
Ook voor nog meer blessures is geen plaats. 
Gelukkig hebben we enkele malen steun 
gekregen van oproepkrachten Marc Arnold, Wim 
Klompenhouwer, Rene Hakfoort, Jules, Karel en 
een aantal spelers van het 3e elftal. U zult 
begrijpen dat de titel alles zegt over onze smalle 
selectie. Het is nu eenmaal zo, we kunnen er 

niets aan doen en met hulp van de andere teams 
en de oproep-krachten zullen we ons moeten 
redden. 
Waar het uiteindelijk allemaal om draait is het 
voetbal. We begonnen het seizoen in Etten op 
het veteranentoernooi waar m.b.v. enkele GWVV 
2 spelers die ook wel eens aan het veteranen 
omgeving wilden ruiken een verdienstelijke 2e 
plaats gehaald. Zelfs de sportiviteitsbeker werd in 
de wacht gesleept. 
In de bekercompetitie werden wedstrijden tegen 
Dinxperlo en Silvolde gespeeld die meer worden 
gezien als oefenwedstrijden. In Dinxperlo 
speelden we een knotsgekke wedstrijd en 
speelden we met 5-5 gelijk, Silvolde 4 werd met 
gemak aan de kant gezet. Al met al, ondanks het 
gering aantal spelers een degelijk zo niet goeie 
aanloop naar de competitie. 
Op 12 September kon dan de competitie 
beginnen tegen Silvolde 6. Een team met 
gelouterd geroutineerde spelers die de bal goed 
rond lieten gaan. Wij speelden hier echter goed 
op in door weinig ruimte tussen de linies weg te 
geven waardoor zij uit hun spel werden gehaald. 
Uiteindelijk waren wij het die aan het langste eind 
trokken en met 3 punten huiswaarts keerden. We 
speelden volgens velen tegen de kampioens-
kandidaat, dit na nog maar 1 competitiewedstrijd 
gespeeld te hebben. De 2e wedstrijd speelden 
we tegen Dinxperlo, hetzelfde team als in de 
beker, we waren dit keer niet zo dom om de spits 
in zijn spel te laten komen. In de bekerwedstrijd 
scoorde hij nl uit 3 identieke spelsituaties 3 
doelpunten. We waren dus vooraf gewaar-
schuwd. Toch was het tot net na de rust nog 
penibel, totdat we op het juiste moment wisten te 
scoren en hun het nakijken gaven. Eindstand 1-4. 
De wedstrijd een week later tegen Etten werd ivm 
de Ettense kermis verzet naar de inhaaldag op 
24 oktober. Een weekje vrijaf zou ons behoeden 
voor nog meer blessures. 
In het 1e weekend van oktober gingen we naar 

BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘10-’11 

Ook dit seizoen is er wederom 
een ballen sponsoring 
gehouden.  
Voor de volgende thuis-
wedstrijden van GWVV 1 werden/
worden de ballen gesponsord 
door: 
 

12-9-2010 wedstrijd tegen KSH 1 
Sponsor Arno en Manon 
19-9-2010 wedstrijd tegen Zelhem 1 
Sponsor gemeente Oude IJsselstreek 
3-10-2010 wedstrijd tegen AD’69 1 
Sponsor bestuur GWVV 
17-10-2010 wedstrijd tegen SVGG 
Sponsor Purus advies 
 
 
Hebt u ook interesse om een bal 
te sponsoren in het seizoen 
2010-2011 neem dan contact op 
met èèn van de bestuursleden.  

Wij bedanken alle balsponsoren  

GWVV 4 
fors 

afgeslankt 
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Azewijn om hier te spelen tegen Den Dam 3, ook 
een team met geroutineerde spelers, echter 
conditioneel konden zij alleen de 1e helft goed 
spel aan de dag leggen. Zij kwamen met 1-0 voor 
te staan en wij wisten pas in de 30e minuut op 
gelijke hoogte te komen. Daarna werd het een 
doelpuntenfestival en hadden onze ’gastspelers’ 
Marco Menke en Renè Hakfoort een groot 
aandeel in het maken van doelpunten. Het werd 
uiteindelijk 1-9. We konden met een gerust hart 
terugkeren naar Varsselder. 3 wedstrijden 9 
punten, toch niet verkeerd voor een ‘afgeslankt’ 
elftal. 
Een week later tegen Zeddam, een team dat 
alleen nog maar van NVC 3 had verloren en 
bestond uit ‘mannen’ die hun sporen al hadden 
verdiend op het hoogste niveau bij hun club. 
Wij kwamen heel snel op een 1-0 voorsprong en 
leken een makkelijke wedstrijd tegemoet te gaan. 
Het tegendeel is waar, wij verzuimden om de 2 
en zoniet de 3-0 te maken. Hierdoor was het 
Zeddam die zo langzameraan in de 1e helft het 
spel slim naar zich toetrok en dan ook het GWVV 
doel wist te vinden. Bij ons hadden te veel 
spelers hun dag niet en speelden niet in hun rol. 
We verloren deze wedstrijd geheel terecht met 1-
4. Ieder elftal heeft wel eens een mindere dag, 
echter als je dat weet zul je een list moeten 
verzinnen om toch het maximale eruit te kunnen 
halen. Deze list hebben wij jammer genoeg niet 
kunnen bedenken, maar zullen deze ervaring wel 
mee kunnen nemen naar de volgende 

wedstrijden. We gaan er echter vanuit dat er 
geen mindere dagen meer komen maar zoals dat 
in het voetbal gaat voor je het weet heb je er 
weer èèn te pakken. Zondag 17-10 vertrokken we 
met een erg smalle selectie richting Gendringen . 
Smal, maar blakend van zelfvertrouwen en 
kwaliteit. We lieten dit ook zien in het vertoonde 
spel. Door goed combinatiespel wisten we het 
middenveld van Gendringen op sommige 
momenten dol te spelen. Binnen 30 sec. 
resulteerde dit al in de 0-1 door Han. In de 35e 
minuut was het Andres die de bal tenauwernood 
met een schot kon beroeren en zodoende de 0-2 
aantekende. Na de rust begonnen we aan een 
iets mindere fase maar door toch de 0-3 aan te 
tekenen via een lekker diagonaal schot van Han 
liep Gendringen achter de feiten aan. We 
moesten echter nog wel laat in de 2e helft een 
tegentreffer incasseren. Maar de drie punten 
zaten toen al lang in de pocket om mee naar huis 
te nemen, met een tevreden voldaan gevoel 
keerden we huiswaarts. Zal het traingswerk van 
Frans z’n vruchten nu al beginnen af te werpen? 
In de volgende Boogbal leest u meer over de 
verrichtingen van het vierde elftal. Wie weet 
hebben we er dan weer enkele kilo’s bij. 
Iedereeen gegroet en denk eraan, eet niet te 
veel. 
 
 
Nico Immink  

W ij gingen het 
seizoen van start tegen 
Terborg thuis. Dus dat 
had erger gekund: 
Terborg uit altijd 
moeilijk.  
Van narigheid moesten 
wij in witte shirts spelen, 
maar de punten gingen 
toch naar zwart-geel: 2-3. Voor ons scoorden 
Dennis uit een penalty en Niek legde de eerste 
van het seizoen erin met een schitterend 
diagonaal schot. Daarna hadden we meteen 
weer een paar weken vrij. Helaas geen 
gelegenheid om wedstrijdritme op te bouwen.Het 
eerste vrije weekend gingen een aantal van ons 
naar de wijnfeesten in Althenaar, waar we een 
warm welkom werden geheten door de 
wijnkoninginnen (zie foto) Voor het overige was 
het een rustig weekend (geen foto). De week 
daarop was het knollenkermis in Netterden en 
werd ons verzocht die wedstrijd op de eerste 
inhaaldag te spelen. Dus dat zien we dan wel 
weer. 
 Zondag 17 okt speelden we tegen SDOUC 
7 uit. De algemeen manager daar –Jos Straub- 
zorgde ervoor dat we op het kunstgras hoofdveld 
mochten spelen. Hun leider had voor de wedstrijd 
al gezegd dat hij een 5 tal extra spelers had 
aangetrokken. Een aantal van onze spelers 
waren wat laat en blijkbaar niet geheel okselfris. 
Misschien daardoor kwamen we al snel op een 2-
0 achterstand. Overigens had èèn van die 
doelpunten afgekeurd moeten worden wegens 

hands. Daarna hadden wij een superieur 
kwartiertje, dat begon met een pass van Erik op 
Niek die een afgemeten voorzet gaf op Marco. 
Die dacht rustig af te maken op een lege goal 
maar de keeper wist met een uiterste 
krachtsinspanning nog zijn inzet tot corner te 
verwerken, Daarna had Erik nog een mooie 
kopkans (net naast) en schoot Edo fraai van 
afstand (bovenkant lat).Helaas zakten we daarna 
wat terug en wisten hun er met wat geluk er nog 
een paar in te prutsen: 4-0 ruststand . Dit werd 
ook de eindstand. Thuis beter zullen we maar 
zeggen. 
 Voor de rest delen we nog mee dat de 
ronde statafel- vaak benut door het derde op do 
avond- door onze eigen Theo van Wessel 
vakkundig gerepareerd is, zodat we weer een 
stabiel biertje kunnen drinken na de training. 
 

Ton Scholten 

Het derde 

(vervolg GWVV 4 afgeslankt) 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand oktober zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, de Algemene 
Ledenjaarvergadering, het 3e elftal die maar niet 
aan het voetballen toekomt en de wijnfeesten 
prevaleert aan een potje voetbal, de GWVV 
superelf die weer van start gaat, de wedstrijd van 
het 1e elftal tegen Zelhem die uitgespeeld gaat 
worden en het debacle van Marienveld waar in 
de 91e minuut de zege werd weggegeven, de 
voorwedstrijd van de mini’s tegen SVGG, het 
noaproatuurtje allen werden genomineerd, er kan 
per slot van rekening maar één uitverkoren 
worden en dat is……………Frans van Hardeveld 
die sinds het seizoen 1990-1991 de Varsselderse 
grasvelden weer heeft teruggevonden, wij vragen 
o.a. aan Frans hoe hij zijn hergeboorte op de 
Varsselderse velden beleeft. 
  
Hallo Frans, 
 
Velen kennen je reeds binnen GWVV, toch willen 
we je vragen om je even voor te stellen aan de 
mensen die je niet zo goed kennen. Wat doe je, 
waar woon je en wat zijn je ambities in het 
dagelijkse leven? 
 
Ik woon nog steeds in Doetichem samen met 
mijn vrouw Carla. Wat ik doe is niets, ik ben met 
pensioen. Dat wil niet zeggen dat ik echt niets 
meer doe.ik heb nog het laatste jaar van mijn 
hoofdtrainerschap afgemaakt en nog twee jaar 
jeugd getraint.nu train ik voor mezelf om fit te 
blijven twee á drie keer per week, hardlopen, 
zwemmen en fietsen. Ook heb ik zes klein-
kinderen in de slijtende leeftijd, dus klussen 
genoeg.(fietsen herstellen, schooltassen 
repareren, enz). 
Mijn vrouw maakt terecht gebruik van mijn vrije 
tijd, daar heeft zij lang  op moeten wachten, 
zodat we samen dingen kunnen ondernemen. 
Wat mijn ambities zijn? Gezond blijven en van 
mijn familie genieten en als het kan leuke dingen 
doen. 
  
Kun je ons iets vertellen over je trainersperiode 
als hoofdtrainer bij GWVV en hoe kijk je hier op 
terug? 
  
Dat is een lange tijd geleden alweer,het eerste 
jaar was het seizoen 87/88 dus 23 jaar geleden. 
De groep spelers van toen hadden iets met 
elkaar. De strijd in dat jaar om het 
kampioenschap was hevig tussen GWVV en Loil. 
Loil werd kampioen (was een zeer goede ploeg) 
De teleurstelling was groot weet ik nog. 
Zonder namen te noemen hadden we een sterke 
ploeg die vooral keihard werkte en gebruikt 
maakte van de speciale kwaliteiten van binnen 
het elftal. Goed dan toch wat namen, met DE 
LANGE van Weelden op doel en JUUT van de 
Pavert op 3 en STOOMTREIN Martens midden 

en SPITS Slutter, stond er een as op het veld om 
van te dromen. Voor een trainer was het heerlijk 
om met deze mannen te werken. De sfeer buiten 
het voetbal was uitstekend te noemen. De uitjes 
met deze groep (mannen en vrouwen) waren 
legendarisch.ik heb de periode van vier jaar als 
zeer prettig ervaren,mede door het bestuur dat 
toen werd geleid door Theo van Niersen. 
 
Welke (grote) clubs heb je nog meer onder je 
hoede gehad? 
  
Groot in omvang was AZSV.Bij deze club uit 
Aalten ben ik 3 jaar trainer geweest van de 
tweede selectie, spelend in de hoogste reserve 
amateurklasse van Nederland. Veel grote clubs 
gezien bijv .Bennekom,Go Ahaed Kampen ,Be 
Quick Zwolle enzv. In prestatie was Zeddam de 
grootste kanjer, deze club promoveerde drie maal 
achtereenkeer. De laatste club Peeske waar ik 
werkte presteerde ook heel goed,door in drie 
seizoenen 2 keer een periode te pakken en te 
promoveren. Ook bij SVGG Megchelen en 
Bredevoort heb ik goed en met plezier kunnen 
werken. 
  
Hoe is het zo gekomen dat je weer terugkeert 
maar dan als trainer van de lagere elftallen bij 
GWVV en hoe zit dat nu eigenlijk precies met die 
proefperiode? 
  
Ja, ja dat is een lang verhaal. Ik was op de 
verkeerde tijd op de verkeerde plek, namelijk op 
het terras van De Bank in Doetinchem. Dat hier 
alle grote trainers koffie drinken is al genoemd in 
de Boogbal. Walter de Grote de eigenaar van 
deze uitspating was er als de kippen bij.Koffie en 
gebak voor mij en mijn vrouw enz, daarna kwam 
het hoge woord er uit. Na afzegging Hiddink en 
Kraai jr,werd mijn naam al in neonlicht opge-
hangen. Walter de Grote deed een aantrekkelijke 
aanbieding. Maar daar stond de aanbieding van 
Theo Heutinck en René Hakvoort tegenover. In 
dit aanbod stond een ontsnappings clausule en 
geen proefperiode en een vrij in te vullen 

Frans in gesprek met Erik te Voert (SVGG) 
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cheque,de keuze was snel gemaakt. (Doelstelling 
is derde en vierde naar een hogere niveau 
stuwen) 
  
Wat is je ervaring tot nu toe, zit er nog talent 
tussen of moet je ze juist trainen om ze gangs te 
houden? 
  
Talent zit er genoeg in deze groep,ook de inzet is 
buitengewoon, echter de blessure gevoeligheid is 
merkbaar hoog. Dat betekent dat de traningen 
worden aangepast in uitgebreide warmingups en 
hersteltraining. De nodige temposeries en 
krachtoefeningen worden voorlopig geschrapt. 
Techniek training is niet nodig. daar dit onderdeel 
zeer goed wordt beheerst. 
 
Ben jezelf ook actief geweest als voetballer en op 
welk niveau? 
  
Het antwoordt is ja, Ik ben als 11-arige jongen 
begonnen in clubverband te voetballen bij 
Zutphania in Zutphen. Bij deze oude traditionele 
club speelde familie en buurt een grote rol, zoals 
dat bij veel clubs vroeger was. Op 15 jarige 
leeftijd maakte ik mijn debuut in het eerste 
elftal,en vervolgens kreeg ik ook een vaste 
basisplaats .Tijdens mijn diensttijd heb ik nog 2 
jaar in Amsterdam bij een amateurclub gespeeld 
tegen vergoeding. Hierna teruggekeerd in 
Zutphen. Zutphania speelde in deze periode 
wisselend in de derde en vierde klasse van de 
knvb. Door verhuizing kwam ik ,inmiddels 
getrouwd,met mijn gezin in Doetinchem 
terecht .V.V Doetichem werd mijn nieuwe club. 
Ook een buurtclub met een eigen sfeer. Hier 
Speelde ik 12 jaar bij de eerste selectie in de 
vierde tot en met tweede klasse knvb. Bij alle 
clubs heb ik kampioenschappen en degradaties 
meegemaakt ,maar vooral veel plezier. 
Geleidelijk aan belande ik in de lagere elftallen 
waar ik tot mijn vijftigste voetbalde. Wat was ik 
voor speler,in mijn jonge jaren aanvallende 
middenvelder en centrum spits. Later op een wat 
hoger niveau, controlerende middenvelder.(Type 
Jan wouters). 
  
Zoals je al aangeeft ligt bij jou het accent bij het 
trainen van de lagere elftallen op een goede 
warming up en (herstel)zorg voor je lichaam en 
niet op techniek omdat dit volgens jou reeds 
aanwezig. In de tijd dat je hoofdcoach was had je 
waarschijnlijk andere doelstellingen, waar lag 
toen bij jou het accent op de trainingen en zag je 
dat zondag’s ook terug in de wedstrijd, want daar 
doe je het uiteindelijk toch voor om voldoening uit 
je trainingswerk te halen. 
  

Even een misverstand oplossen,op techniek 
trainen kan natuurlijk altijd, ook bij lagere 
elftallen. 
Mijn doelstelling  begint bij de basis van het 
voetbalspel ,nl lopen en bewegen.Zonder een 
goede conditie kan men te weinig en kom je snel 
tekort in het spelletje. Was vroeger conditie-
training veel duurlopen rond het veld, nu bestaat 
conditietraining uit specifieke loopoefeningen, 
positie en partijspelen, afwerkvormen met bal, 
enz. met accenten op, in dit geval conditie. 
Iedere training heeft een doel, de trainer legt 
accenten in de trainingsvormen die worden 
gebruikt om het doel te bereiken. 
De voetbalsport kent veel trainings gebieden 
Technisch/Tactisch enz, en om die met elkaar 
te verbinden en trainbaar te maken moet de 
trainer vaak keuzes maken, immers er wordt 
maar twee keer getraind per week. Goede sfeer 
en hard werken is heel plezierig en belangrijk. 
Een van mijn doelstellingen was,spelers 
moeten scherp trainen, eisen stellen onderling en 
elkaar beter willen maken om een stap te maken. 
In het groeiproces vond ik voldoenig in mijn 
trainersvak. 
 
Nu je met pensioen bent, heb je er nooit over 
nagedacht om toch nog ergens als hoofdcoach 
aan de slag te willen, als trainer van de lagere 
team moet  je ambities toch wat bijstellen?  
 
De reden waarom ik gestopt ben is voor mij 
heel duidelijk. Er aan denken of ik nog zou 
willen? Het kriebelt wel eens moet ik zeggen. 
Wat mijn ambities betreft de 3000 meter loop ik 
ook niet meer in 9.30 min. maar ik loop nog wel. 
Verder denk ik dat ik prima pas bij deze groep. 
 
Je bent dus een ervaren rot in het vak, kun je 
aangeven in hoeverre het hedendaagse voetbal 
anders is qua techniek/tactiek dan toen jij begon 
als trainer. 
  
Het voetbal is beter geworden,de Hollandse 
school is ook bij lagere klassen zichbaar. 
Verzorgde opbouw enz. De snelheid is hoger ook 
bij de amateurs. De arbitrage is korter geworden
(noodzakelijk omdat men veel minder kan 
incasseren) De weerbaarheid van veel spelers is 
veel minder ontwikkeld. De mondigheid van de 
spelers is groot, geeft voordelen, maar ook veel 
nadelen tijdens het spelletje. De terugloop van 
oudere jeugdspelers in de laatste jaren hebben 
het niveau aangetast. Te weinig doorstroming. 
  
Fijn dat je gekozen hebt voor GWVV om je 
carriere af te bouwen, hoe kijk jij aan tegen 
GWVV, een echte dorpsclub die de sociale 
omgang met elkaar hoog in het vaandel heeft 
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staan? 
 
GWVV is met recht een dorpsclub waar het gaat 
om de mensen, maar doet niet onder voor menig 
stadscluppie.De accommodatie ziet er prima uit, 
de selectie strak in het pak,de verzorging voor de 
spelers is geregeld.de organisatie is goed en de 
Boogbal leest lekker. Klaar voor de volgende 
stap. 
 
Waar kun jij je enorm aan ergeren op/langs het 
voetbalveld of juist niet? 
  
Ergeren is misschien niet het juiste woord.Wel 
maak ik mij wel zorgen om het gedrag van 
volwassenen en soms kinderen in en rond 
voetbalwedstrijden. Toeschouwers denken alles 
te moeten zeggen of schreeuwen bij wedstrijden. 
Bij voetbalspelers tijdens wedstrijden is dat dus 
ook zo. Zelf, weinig incasseren en nauwelijks iets 
accepteren .Mijn inzet zou zijn, het voetbalspel is 
van ons allen ,de wedstrijd is voor de spelers, de 
begeleiding voor leiders/trainers en het kijkspel 
voor de toeschouwers. Meer accepteren en 
respect voor elkaar doet wonderen. 
Niemand kan  genieten van een overwinning 
als je niet geleert hebt te verliezen .  

 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan voor jou zijn? 
  
Met wat ik nu weet,meenemen en opnieuw 
beginnen.Zou egoistisch zijn. Nee ik ben content 
zoals het gelopen is.Geen wensen. 
 
Frans, wil je nog terugkomen op èèn van 
bovenstaande vragen of wil je nog wat anders 
kwijt of denk je waarom hebben ze dat juist niet 
gevraagd, dan stellen we je nu daarvoor in de 
gelegenheid. 
 
Natuurlijk zijn niet alle vragen gesteld,maar ik heb 
al heel wat los gelaten ,hiermee moet je het 
doen. 
  
Gr.fcvh. 
 
Frans, bedankt voor je medewerking aan deze 
rubriek, we wensen je een hele plezierige tijd bij 
GWVV en veel succes met het trainen van de 
lagere teams. 
 
De redactie 

(vervolg Opvallend…...) 

AFTRAP VOETBALPLAATJES 
W oensdag 20-10-2010 was het dan zover. 
Een tijd geleden hadden we een uitnodiging 
gekregen om samen met de voetbalclubs Ulftse 
Boys, SDOUC, SVGG en NVC een soort Panna 
toernooitje te houden voor F-pupillen. 
Gelukkig waren niet alle kinderen naar het 
buitenland tijdens de herfstvakantie en met de 
hulp van Justin Bolk hadden we het 6-tal 
compleet. De andere spelers waren Merlijn 
Wolters, Cas Steenbreker, Kai Messing, Koen 
Offenberg en Milan Frazer. 
Om 13:30 uur waren we aanwezig op de 
parkeerplaatsen achter de C-1000 te Ulft. We 
kregen een beetje uitleg over de spelregels en 
wat er precies de bedoeling was die middag. In 
ieder geval zou er gevoetbald worden in een 
opblaasbaar Pannaveld en wel 4 tegen 4. 
De eerste wedstrijd was tegen SDOUC en je kon 
merken dat we nog even moesten wennen aan 
de juiste speltechniek. Het heen en weer rennen 
tussen de opgeblazen goals had weinig nut, je 
kon beter van afstand proberen op goal te 
schieten. Voordat we dat in de gaten hadden was 
de eerste wedstrijd alweer voorbij en hadden we 
deze met 4-1 verloren. 
De wedstrijden duurden maar 7 minuten en 
ondanks dat het zonnetje er aardig bij was 
kwamen er af en toe ook donkere wolken voorbij. 
De tweede wedstrijd was tegen Ulftse Boys en 
deze wedstrijd ging gelijk op. Op de een of 
andere manier was de scheidsrechter en de 
organisatie de weg een beetje kwijt want volgens 
mij en de kinderen was de eindstand echt 2-2, 
maar er kwam een 3-2 eindstand voor Ulftse 
Boys op het bord te staan. Protesten hebben 
helaas niet geholpen en om op zo'n dag stennis 
te gaan schoppen getuigd ook niet van klasse. 
De derde wedstrijd was tegen NVC. Deze 
hadden maar 4 spelers bij zich en konden dus 
ook niet wisselen. Je kon merken dat ze bij NVC 
een beetje moe waren en daar profiteerden wij 
goed van. Justin bleef steevast in onze goal 

staan en de rest maakte het de tegenspelers zo 
moeilijk dat er een verdiende 4-0 overwinning 
voor ons uitkwam. 
De laatste wedstrijd was tegen SVGG en 
aangezien zij ook de latere finale gewonnen 
hebben en dus kampioen zijn geworden van dit 
Panna toernooi is het niet verwonderlijk dat we 
met 5-1 verloren. 
Onze jongens hebben zich kranig gedragen op 
dit toernooi en voor zover ik het kan beoordelen 
hebben ze veel plezier gehad. Dat we uiteindelijk 
de laatste plaatst hebben gehaald mag de pret 
niet drukken. 
Ik wil nog even de complimenten geven aan de 
organisatie en aan de C-1000 Geert Freriks. De 
broodjes knakworst gingen er wel in bij de 
jongens en als alles goed gaat dan krijgen ze 
binnenkort een plakboek waarin ze de plaatjes 
die ze krijgen kunnen verzamelen. 
Ik heb al een paar plaatjes gezien en ze zien er 
heel goed uit. Voor meer informatie met be-
trekking tot deze spaaractie kunt u terecht bij de 
kantine van GWVV of de C-1000 Geert Freriks te 
Ulft.   
 
Veel spaarplezier. Leider Hans Bruins 
 

(Voor meer foto’s gwvv.nl) 
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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 24 augustus 2010  

Aanwezig: Wim Pruyn, Erik Ketelaar, Nico 
Slutter, Nico Immink, Arnold Versleyen, Clemens 
Wissing, Saskia v/d Pavert 
Afwezig: Koen Nieuwenhuis 
 
OPENING EN MEDEDELINGEN 
Saskia: Is van plan om een aanmeldformulier te 
maken en dan daarbij meteen een 
machtigingskaart af te geven. Is dit goed? 
Antwoord: ja. 
 
NOTULEN VERGADERING 08-06-2010 
Volgt. 
 
ACTIELIJST 
Volgt. 
 
POST 
Felicitaties van LBA 
Geboortekaartje van Boudewijn en Simone 
Jansen: 3e zoon Ben. Saskia heeft namens de 
vereniging een kaartje gestuurd. 
Besluitvorming Alg. verg. amateurvoetbal: 
spelerspasjes jeugd waren 5 jaar geldig, dit wordt 
4 jaar. Spelerspasjes senioren waren 5 jaar 
geldig, dit wordt 10 jaar. 
 
FINANCIëN 
Per eind van dit seizoen stopt Nico S. met zijn 
werkzaamheden als penningmeester. Is nog wel 
bereid zijn opvolger(ster) in te werken. 
Donateursactie loopt. 
 
TECHNISCHE COMMISSIE 
Staf rond alle teams compleet. 
Frans v. Harreveld gaat trainingen 3 en 4 op zich 
nemen. Rob v/d Pavert kijkt wat hij binnen GWVV 
wil gaan doen. 
Bij 2e wordt Marco Jansen leider, Frank Heutinck 
gaat vlaggen. Peter Roes wordt trainer en is er 
op zondag ook bij. 
Eindbespreking gehad met Ruud over vorig 
seizoen. Opkomst en niveau prima. Dit seizoen 
componenten meer uitsplitsen (bijv. techniek). 
Jeugd gaan inpassen in overleg met jeugd-
bestuur. Bij alle teams tenues etc. op orde zijn. Is 
dit al gebeurd? Antwoord: als er iets is, ga er mee 
naar Erik! 
Vragen: wanneer ballenrek gereed? Wordt aan 
gewerkt. Extra koelkast kantine gewenst. Hier 
wordt aan gewerkt.  
Vraag Nico I.: 4e kan nog wel spelers gebruiken. 
Bij het 3e staan veel mensen op papier, graag 
paar naar het 4e! 
 
JEUGD COMMISSIE 
Trainingen weer begonnen. 
Alle leiders ook weer rond. 
Hesjes en ballen zijn geregeld. 
We hebben een kleedkamer van de sporthal er 
bij. 
 
ACTIVITEITEN COMMISSIE 
Voorstel: budgetten maken voor vaste 
activiteiten. 
* Hollandse avond o.i.d. (georganiseerd door het 
1e).  Wim communiceert dit met Ruud en Freek. 
* Potstoten. 
* JRT 
* Kaderavond 

* Snerttoernooi  
* Noaproatuurtje 
De hoogte van deze budgetten worden nog 
verder overlegd en bepaald. 
 
BOOGBAL 
23 sept. 1e keer uitkomst. 
Foto’s voor voetbalplaatjesactie van C1000 loopt. 
Half oktober aftrap voor deze actie. 
Aantal advertenties is gelijk gebleven. 
Printer: offerte Compusell Antwoord: dit is ok. 
Overzicht bestuurs aanwezigheid bij wedstrijden 
1e? Arnold maakt deze. 
 
ACCOMMODATIE COMMISSIE 
Verslag energiecheck? Nico S. stuurt dit naar 
Erik 
Trainingspakken: broeken houden, nieuwe 
jassen? Antwoord: kijken wat nieuwe pakken 
kosten. 
2e en 3e hebben broeken en sokken gekocht. 
 
SPONSORPLAN 
Freek v. Arragon benaderd. Hij wil dit graag 
doen, samen met Arno Geurts. Erik en Nico I. 
gaan dit namens het bestuur doen. 
 
ZAALVOETBAL 
Het team is opgeheven. Er waren te weinig 
speelsters. 
 
GEMEENTE 
Erik: is er een contract met een drankenhandel? 
Dit is een vraag van de commissie voor het 
gemeenschapshuis. Nico S. kijkt na. 
Bezig met nieuwe vloer voor de sporthal. 
Waarschijnlijk in okt. begin van de bouw. 
 
RONDVRAAG 
Saskia: wanneer volgende vergadering? 28 
september. 
Clemens: nieuwe jassen jeugdleiders? Erik gaat 
hiermee aan de slag. 
Arnold: seizoenkaarten GWVV maandag a.s. 
Wim: ggeft de kosten van een krat bier door aan 
Paul Schut.  
 
SLUITING 
De volgende vergadering is op dinsdag 28 
september 2010. 
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2 William  Knipping 
7 Rick  Hendrixen 
8 Jos  Mulder 
8 Silas  Mulder 
9 Gert  te Kaat 
9 Ferdie  van de Pavert 
9 Frank  Rots 
10 Arno  Geurts 
12 Jorick  Messink 
13 Lars  Hendrixen 
14 Stan  van de Pavert 
18 Jeroen  Verbeek 
18 Ronny  Overbeek 
18 Guus  Kroesen 
19 Gerard  Martens 
22 Han  van de Pavert 
23 Cas  Aalders 
29 Carlo  Molenaar 
30 Koen  Bussink 
30 Hans  Bruins 

G.W.V.V.  
Verjaardagskalender 

Wij feliciteren in de maand november: 
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GWVV superelf 
2010/2011  

sponsored by  
 
 
 
 
 

 

I n dit seizoen wederom een G. W. V. V. super-
elf competitie, dit jaar hebben wij evenals 
vorig seizoen ‘’Grandcafé De Bank in 
Doetinchem’’ bereid gevonden om als 
hoofdsponsor voor onze super-elf competitie 
op te treden.  
De onderhandelingen met deze sponsor verliepen 
zeer voorspoedig , zodat het contract voor 1 
seizoen getekend kon worden. De 
wedstrijdleiding van de super-elf is zeer blij met 
deze financiële injectie. Nu kunnen we weer bij 
elke uitgave van de Boogbal een leuke prijs 
weggeven. Het is de bedoeling dat niet degene 
die bovenaan staat elke keer de prijs in ontvangst 
kan nemen, het is natuurlijk leuker dat iedereen 
evenveel kans maakt op de hoofdprijs. De 
wedstrijdleiding beslist elke maand in welke 
categorie de prijs wordt weggegeven bv. - de 
hoogste vrouwelijke deelneemster, het 
bestuurslid dat het hoogst geklasseerd staat of 
het jeugdlid dat het laagst geklasseerd staat enz. 
Wedstrijdformulieren zijn te verkrijgen in de 
kantine, maar in de Boogbal zit natuurlijk ook een 
formulier.  Deze formulieren kunnen ingevuld in 
de Boogbal- copiebus gedeponeerd worden.. De 
uitslagen van G.W.V.V. super-elf worden elke 
keer gepubliceerd in de Boogbal. Bij het bepalen 
van de eindwinnaar telt de deelnemer die het 
hoogst aantal punten heeft behaald. 
 
 De Spelregels: 
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal) 
mogen 3 voetballers geselecteerd worden. 
- Totaal zijn er 12 spelers, 1 speler is wissel. 
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e 
elftal, echter de keeper mag niet in één elftal 
spelen van één der gekozen verdedigers. 
- er is door de wedstrijdleiding een lijst 
samengesteld met keepers, verdedigers,  
middenvelders en aanvallers uit verschillende 
teams.  De wedstrijdleiding bepaald wie in  welke 
categorie thuis hoort. 
 - de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te 
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te 
verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te 
hebben. (3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 
aanvallers). 
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam 
bedenken. 
- iedereen kan zich als deelnemer in laten 
schrijven en deelname is gratis. 
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is 
voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf 
wedstrijdleiding. 
- de wedstrijdleiding is in handen van Marco 

Jansen. 
 
 Verdeling van de punten;  
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt 
scoort levert dat 3 punten op. 
- als een speler uit de middenlinie scoort levert 
dat 4 punten op. 
- als een speler uit de achterhoede scoort levert 
dat 5 punten op. 
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 
punten op. 
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3 
punten op. 
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten 
tegen krijgt levert dat 3 strafpunten op. 
- als een verdediger in een team speelt dat meer 
dan 4 doelpunten tegen krijgt levert 
dat 2 strafpunten op. 
- als een verdediger uit een team geen 
doelpunten tegen krijgt levert dat 2 punten op. 
- als een speler uit het veld gezonden wordt 
levert dat 5 strafpunten op 
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald 
voor het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0.  
Het aantal doelpunten dat door de 11 gekozen 
spelers gescoord is in het doel van de tegenpartij 
worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal 
doelpunten dat de gekozen keeper heeft 
doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is de uitslag van 
het team dus 3-2.  Als door een blessure van de 
keeper deze niet in staat is mee te doen dan telt 
het aantal tegendoel-punten van het elftal waarin 
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag 
de trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan 
ontvangt hij 6 punten. Als hij op basis van deze 
uitslag heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 2 punten 
en als hij verloren heeft dan ontvangt hij geen 
punten. 
 
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De 
competitie begint op zondag 31 oktober. 
 
Per persoon mag er maar één formulier 
ingevuld worden en het moet uiterlijk 28 
oktober binnen zijn. 
 
Iedereen veel succes gewenst, 
 
De wedstrijdleiding. 

Vul het invulformulier op  
de volgende pagina in, en u 

bent verzekerd van  
een spannend seizoen. 
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G.W.V.V. super-elf deelnameformulier 
 

 
Naam deelnemer: ............................  
Ploegnaam: ............................ 

 
Spelersnr. Spelersnaam Elftal 
 
(keeper) 
.............. ...................... ...... 
(verdedigers) 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
 
(middenvelders) 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
 
(aanvallers) 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
.............. ...................... ...... 
 
(wisselspeler) 
.............. ...................... ...... 

 

Uiterste inleverdatum 28 oktober bij Marco Jansen of in de bus 

 

S
po
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y 
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     Keepers:   

1 Danny Karsten 1e  

2 
Nick Pruyn / Luuk 
Egberts 2e 

3 
Theo van Wessel / 
Jeroen Verbeek 3e 

4 Marcel v/d Pavert 4e  
     Verdedigers:   
5 Jurgen Schut 1e  
6 Sven Maatman 1e  
7 Jacco te Kaat 1e  
8 Dave ter Voert 1e  
9 Martin Bolk 1e  

10 Bob Zweers 1e  
11 Werner Wellink 2e 
12 Paul Wijsman 2e 
13 Ferenc Schepers 2e 
14 Roel Jansen 2e 
15 Koen Soontiëns 2e 
16 Tim Heutinck 2e 
17 Edo Beskers 3e 
18 Maik te Kaat 3e 
19 Frank v/d Pavert 3e 
20 Erwin Zimmerman 3e 
21 Daan Kroesen 3e 
22 Hans Bruins 4e 
23 Tonny Slutter 4e 
24 Marcel v/d Pavert (Mzn) 4e 
25 Theo te Kaat 4e 
26 Harm te Kaat 4e 
     Middenvelders:   

27 Jeroen Aalders 1e  
28 Chiel Le Comte 1e  
29 Chiel Terhorst 1e  
30 Dirk Jansen 1e  
31 Maik Jansen 1e  
32 Pascal Sloot 1e  
33 Markus Schwartz 2e  
34 Jos Ketelaar 2e 
35 Rick Hendrixen 2e 
36 Bart Zweers 2e 
37 Ralf v/d Pavert 2e 
38 Dennis Boerboom 3e 
39 Rick Heinen 3e 
40 Erik Ketelaar 3e 
41 Stijn Marcus 3e 
42 Emiel Kolks 3e 
43 Andrès Moreno 4e 
44 Theo Heutinck 4e 
45 Gert Martens 4e 
46 Rien Klompenhouwer 4e 
     Aanvallers:   

47 Sebastiaan Flipse 1e  
48 Jasper Engelen 1e  
49 Tim Jansen 1e  
50 Kees v/d Pavert 1e  
51 Ramiro Tersteeg 1e  
52 Sjal v/d Pavert 2e 
53 John Brus 2e 
54 Tom Wanders 2e 
55 Danny van Wessel 2e 
56 Paul Geelen 2e 
57 Jimi Moreno 2e 
58 Niek v/d Pavert 3e 
59 Marco Menke 3e 
60 Ton Scholten 3e 
61 Marc Welling 3e 
62 Jordy Steverink 3e 
63 Jorick Messink 3e 
64 Ferdie v/d Pavert 4e 
65 Wies Kummeling 4e 
66 Frank v/d Schuur 4e 
67 Han v/d Pavert 4e 
68 Walter Hendrixen 4e 

copie binnen: komt uit op: 
9 november 18 november 
7 december 16 december 
15 februari 2011 24 februari 2011 
15 maart 24 maart 
12 april 21 april 
17 mei 26 mei 

De Boogbalplanner 
Seizoen 2010-2011 



Boogbal nr. 2 pagina 15 

BOOGBAL SEIZOEN 2010 - 2011 

25-9-2010 GWVV D2 DZSV D2 5 5 
25-9-2010 VVG '25 E4 GWVV E1 1 2 
25-9-2010 GWVV D1D Meddo D1G 4 1 
25-9-2010 Bredevoort F1 GWVV F1 1 7 
25-9-2010 GWVV A1D MEC A1D 7 1 
26-9-2010 VIOD 5 GWVV 2 1 1 
26-9-2010 GWVV 3 Terborg 4 2 3 
26-9-2010 Bredevoort 1 GWVV 1 0 1 
2-10-2010 FC Trias D2 GWVV D1D 3 2 
2-10-2010 Bredevoort D2G GWVV D2 5 2 
2-10-2010 GWVV E1 AD '69 E2 14 4 
2-10-2010 GWVV F1 Den Dam F1 8 1 
2-10-2010 Longa '30 A4 GWVV A1D 0 5 
3-10-2010 Den Dam 3 GWVV 4 1 9 
3-10-2010 GWVV 2 VVG '25 3 3 2 
3-10-2010 GWVV 1 AD '69 1 0 2 
9-10-2010 GWVV D2 Varsseveld D3 0 5 
9-10-2010 AZSV E5 GWVV E1 2 5 
9-10-2010 GWVV D1D Ajax B D1 2 3 
9-10-2010 Ajax B F1 GWVV F1 5 2 
9-10-2010 GWVV A1D Silvolde A2D 1 2 

10-10-2010 Silvolde 3 GWVV 2 1 0 
10-10-2010 GWVV 4 Zeddam 4 1 4 
10-10-2010 Marienveld 1 GWVV 1 3 3 
16-10-2010 Longa '30 D3 GWVV D1D 5 1 
16-10-2010 GWVV E1 DZSV E3 2 2 
17-10-2010 SDOUC 7 GWVV 3 4 0 
17-10-2010 Gendringen 6 GWVV 4 1 3 
17-10-2010 GWVV 2 WVC 4 0 0 
17-10-2010 GWVV 1 SVGG 1 1 1 

Dat kump in de Boogbal 

 
 
 
 
 
• Dirk Jansen is in de wedstrijd van komende 

zondag tegen Zelhem al verzekerd van een 
basisplaats. Hij stond nl. op het moment van 
staken op 18 September in de startblokken 
om in te vallen. We zijn benieuwd of Ruud 
hier consequent in is. 

• Overigens heeft Ruud hier helemaal geen 
invloed op want hij zit op dat moment nog een 
schorsing uit n.a.v. zijn rode kaart. Kan Peter 
in ieder geval al èèn naam op papier zetten. 

• Bianca van Wessel is voorlopig aan huis 
gekluisterd. We wensen haar en natuurlijk ook 
Jeroen veel sterkte toe in de komende 
spannende tijd. 

• Dat iedereen de broekriem moet aanhalen in 
deze financiële onzekere tijd is bekend. Arno 
Geurts haalde de broekriem zo ver aan dat er 
geen gaatje meer zat. Dan maar even een 
gaatje erbij met de schaar. U raad het al, de 
schaar was er eerder doorheen dan Arno 
gedacht had. Gevolg was een bloedende 
vinger. Gelukkig had hij ‘s middags in de 
wedstrijd geen probleem met het vlaggen. 
Een pleister erop en alles is weer in orde. 

• Het derde speelde op het kunstgras van 
SDOUC. Volgens Erik Ketelaar krijg je als je 
veel loopt meer last van spierpijn de volgende 
dag als op een ‘gewoon’ veld. 
Vandaar dat Erik die dag niet zoveel gelopen 
heeft. Gevolg een 4-0 nederlaag. Maar de 
volgende dag minder spierpijn. Het is het èèn 
of het ander. 

• Overigens vroeg Rick Heinen in de kantine 
naar een stanley mes. Hij wou nl. al beginnen 
om een stukje middenstip vanuit Ulft naar 
Varsselder te brengen voor de aanleg van de 
eerste m2  kunstgrasveld. Scheelt toch alweer 
enkele honderden euro’s. Rick heeft er 
achteraf maar van afgezien want de 4-0 
nederlaag kwam hard aan. En als de 
resultaten er onder lijden dan maar op 
gewoon gras. 

• Zou Harm te Kaat dan toch de overstap 
maken naar de concurrent in Amsterdam. Hij 
is nl gesignaleerd met een aantal bodygards 
om zich heen in  
Amsterdam. 
Maar goed dat Fred 
Rutte hem niet heeft 
gezien, hij zou 
spontaan geroyeerd 
zijn als lid van de 
supportersvereniging. 
Harm, ik zou de 
overstap maar maken 
want ook dit jaar wordt 
het weer niks.  

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V. 
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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 
Ellen Rots tel. 685775 
Clemens Wissing tel. 640815 
Andres Moreno-Ruiz tel. 631229 
Simone Bussink tel. 632239 
Tim Jansen tel. 630487 
Dirk Jansen tel. 630487 
Dennis Boerboom tel. 632005 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Peter Berendsen tel. 685656 
Marco Menke tel. 0633636873 
Maikel Wolters tel. 642056 
Hans Bruins tel. 632247 
Mike Frazer tel. 631810 
Stan van de Pavert tel. 684915 
Twan Berendsen tel. 632260 
Theo van Wessel tel. 323800 
Jeroen Aalders tel. 0613020741 
Jordy Bussink tel. 632239 
 
Clubhuis: 
Kitty Berndsen tel. 632260 
Bennie Mulder tel. 631625 
Peter Roes tel. 632025 
Kristel Aalders tel. 632727 
Ferenc Schepers tel. 640067 
Isabel Frazer tel. 631810 

Jeugdnieuws 
 Trainen in de zaal 

Zoals beloofd in de vorige Boogbal hieronder dan het schema voor de 
trainingen in de zaal als het buiten erg slecht weer mocht zijn. De 
trainers zullen de spelers op tijd op de hoogte brengen of de training 
buiten of binnen is. Helaas is de zaal niet altijd beschikbaar, waardoor 
er soms trainingen uitvallen.  
Maandag :   D1 in overleg met Andres 
Dinsdag :   E1 van 18.00 uur tot 19.00 uur.  
                    Training van de D2 vervalt dan deze avond. 
Woensdag :   Kleuters/Mini’s van 18.00 uur tot 18.45 uur. 
                       F1 van 18.45 uur tot 19.30 uur. 
Donderdag :  D1 van 17.45 uur tot 18.30 uur. 
                        D2 van 18.30 uur tot 19.15 uur. 
                         Training van de E1 vervalt deze avond. 
 
 Competitie pupillen 

Inmiddels hebben de meeste pupillen teams alweer 4 á 5 wedstrijden 
gespeeld. De D1 heeft een aantal wedstrijden gewonnen en een paar 
net verloren. Met enige regelmaat vallen bij de D1 spelers van de D2 
in. Mick heeft besloten om naar de D2 te gaan, waar hij inmiddels met 
veel plezier alweer een paar weken meegetraind heeft. Mick veel 
plezier bij de D2! Na de winterstop zal waarschijnlijk de geblesseerde 
Kris weer terugkeren in de D1. Tot nu toe traint hij wel mee. Na een 
goede start van de competitie, heeft de D2  nu enkele wedstrijden 
achter elkaar verloren. De E1 heeft na enkele gelijke spelen, alleen 
nog maar gewonnen. En de F1, die dit jaar hoger ingedeeld waren, 
hebben ook al enkele wedstrijden gewonnen! De Kleuters zullen 
zondag 17 oktober hun allereerste wedstrijd spelen tegen de kleuters 
van SVGG. Deze wedstrijd zal plaatsvinden als voorwedstrijd van het 
GWVV1-SVGG1. Moedig hen aan! 
 
 Start Aktie voetbalplaatjes 

De start van de aktie voetbalplaatjes van C1000 is gepland op 
woensdag 20 oktober 2010 tussen      14 en 16 uur. Onze F1 zal hier 
met andere F zeventallen van andere verenigingen die meedoen met 
deze actie, de aftrap verrichten. Zij zullen een soort mini toernooitje 
voetballen op een panna veldje gelegen op de parkeerplaats achter 
winkelcentrum de Blenk in Ulft. Iedereen is natuurlijk uitgenodigd om 
onze F1 aan te moedigen. 
 
 Kees 

Peter Berendsen en Ruud Pastoor hebben in onderling overleg 
besloten om Kees definitief over te hevelen naar het eerste elftal. 
Dat betekent dat hij in principe niet meer traint en voetbalt bij de A. 
Dit om er toch voor  te zorgen dat hij niet overbelast wordt. 
 
 Jaarvergadering GWVV 

Tijdens de  jaarvergadering kwamen vele zaken aan bod. 
Wat de jeugd betreft werd nog eens vermeld dat het lijkt alsof er bij de 
jeugd minder een beroep gedaan kan worden op ouders als trainer/
leider. 
Dat is natuurlijk te betreuren , zeker ook omdat het  als jeugdbestuur 
niet makkelijk is om mensen te vinden als trainer/leider. 
 
Gelukkig hebben we het dit jaar toch weer bezet gekregen met vele 
nieuwe (of oude bekende) gezichten. We vragen dan ook om “zuinig” 
te zijn met deze mensen ;  steun ze , help ze ! 
Ze doen het voor jullie kinderen.(en als zij zeggen we doen het niet 
meer …wat dan ?) 
 
Ook kwam nog aan bod dat we op zoek gaan naar een aantal nieuwe 
bestuursleden en dat we voor het huidige A-team een goede 
oplossing proberen te vinden voor het komend seizoen, wanneer deze 
jongens niet meer bij onze jeugd kunnen spelen. (uiteraard gaan we 
ervan uit dat menigeen het volgend seizoen bij onze senioren 
aansluit) 
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 Competitie A 
Op dit moment van schrijven hebben de A-junioren hun eerste punten laten liggen. Van Silvolde werd 
verloren , met zeker in de eerste helft geen geweldig voetbal. 
Jammer was dat de 2-1 voor Silvolde net voor het einde viel en toch voorkomen had kunnen worden. 
Hiervoor werden echter enkele goede overwinningen geboekt bij AD , Longa en tegen MEC. 
Hierbij mag nog wel vermeld worden dat Thymo het team erg geholpen heeft door zich als vervanger 
van Johnnie als keeper aan te dienen. 
Peter werd helaas al enkele keren verrast met een (te) late afmelding , maar gelukkig kon hij een 
beroep doen op zgn. “stand-by”spelers. ( het kost wel wat tijd op de late vrijdagavond) 
Zo staat er wekelijks een team , zij het met wat wisselende samenstelling.  
Heren A- junioren ..wanneer je zaterdags niet kunt , meldt dit dan voor donderdag bij Peter. 
Klinkt logisch , maar ………. 
 
 Trainingen A 

De trainingen op de maandag en woensdag worden goed bezocht. 
Rob heeft zich ook weer aangesloten ( nog niet volledig) en enkele jonge senioren-leden zijn aanwezig 
om een extra training te hebben. 
Een goede zaak , een lekker grote groep en voor sommige wat extra weerstand. 
Klasse , jongens ! 
 
 

G.W.V.V. jeugd 
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D e eerste wedstrijd was hij er nog... 7-0 
winst. 
De tweede wedstrijd was hij er nog... 7-1 
winst. 
De derde wedstrijd was hij er nog... 2-1 winst. 
De vierde wedstrijd was hij er ook nog... 5-0 
winst. 
Maar de vijfde wedstrijd...?  
 
We kwamen aan op sportpark de Buitenham met 
de gedachte om weer een lekker potje voetbal te 
spelen. 
In de kleedkamer heerste een euforische 
stemming, maar toen we naar buiten gingen om 
onze spiertjes op te warmen veranderde de 
stemming direct. Eerst dachten we dat er nieuwe 
lichtmasten waren geplaatst om het hoofdveld, 
maar het waren toch echt de grote mannen uit 
Silvolde. Daardoor hadden sommige spelers 
moeite om hun kringspier in bedwang te houden. 
Na de warming up werd de angst nog groter toen 
we opmerkten dat er een geel-zwart shirt in de 
tas bleef liggen. Tot onze grote verbazing ging 
het om shirt nummer 10. Dit was het shirt van 
Kees van de Pavert. Hoofdcoach Berendsen 
raakte hevig  in paniek en voelde zich wederom 
in zijn hemd gezet. Hij bedacht een 
noodoplossing en belde met zijn splinternieuwe 
blackberry enkele jonge jongens van het tweede 
op. Na dit incident moest er natuurlijk nog 
gevoetbald worden maar stonden we in onze 
gedachten al 1-0 achter. Uiteindelijk werd de 

wedstrijden tegen 
Silvolde met 1-2 
verloren. P. 
Berendsen was 
woedend in de 
persconferentie na 
de beladen 
wedstrijd. 'Jammer 
van de verloren 
wedstrijd, maar dat 
is voor mij vandaag 
echt een bijzaak. 
Het is ongelooflijk 
dat dit voorkomt in 
het hedendaagse 
topvoetbal. 
Een shirtje nummer 
10 dat blijft liggen en een speler, die er niet is. 
Maar ik vraag me af of dat veddete-neigingen zijn 
of dat hij echt spoorloos verdwenen is?'.  
 
Enkele dagen later hoorden  we dat Kees wel 
mee heeft gedaan met het eerste elftal. P. 
Berendsen hoorde van de persvoorlichter dat 
Kees nu vast in het eerste zit. De hoofdcoach van 
de A1 vond het een slechte zaak dat hij het van 
de pers moest horen. P. Berendsen wil echter 
nog wel een gesprek aangaan met de 
zaakwaarnemer van Kees. Deze staat gepland 
op 18 oktober 2010. Als we meer horen van deze 
zaak komt er zeker nog een vervolg. 
 
 
Door: Stan van de Pavert en Dirk Jansen 

Vedette-neigingen of spoorloos...? 

Spaar ze allemaal, Spaar ze allemaal, Spaar ze allemaal, 
alle spelers van alle spelers van alle spelers van 

G.W.V.V.G.W.V.V.G.W.V.V.   
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

134 spelers en 134 spelers en 134 spelers en    
10 teams10 teams10 teams 
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D e voorbereidingen zijn in volle gang. Het 
is topdrukte tijdens de gebruikelijke 
repetities. En dat komt niet alleen omdat alle 
fanfareleden super gemotiveerd zijn en alles in 
het werk stellen om zoveel mogelijk repetities te 
volgen. Nee de drukte, die overigens best een 
gezellige drukt is, is het gevolg van de 
toevoeging van de band “Free Your Mind”, aan 
het fanfareorkest. Maar ook is het een komen en 
gaan van zangers en zangeressen. Veel overleg 
tussen de zangers en dirigent Gerjo. Even dit 
proberen tijdens een nummer, dan weer iets 
weglaten bij de blazers. En zo komen de zaakjes 
muzikaal technisch gezien steeds beter onder 
elkaar te staan. Dit werkt enorm positief door bij 
het orkest.  Zo worden de nummers steeds 
verder geoptimaliseerd. Bijna klaar voor het 
hoogtepunt: Music Together 3 !!! 
Maar er zijn meer zaakjes die geregeld moeten 
worden. Music Together 3 is niet uit te voeren 
zonder financiële steun van sponsoren. We 
hebben een speciaal comité gevormd dat veel 
energie en tijd stopt in het werven van 
sponsoren, die ons ambitieuze concert willen 
steunen.  Ook hier wordt veel gebeld en gemaild. 
Hier merken we dat veel sponsoren de Fanfare, 
en in het bijzonder het “Music Together” – 
concept, erg waarderen en ons een warm hart 
toedragen. De volgende sponsoren worden 
hiervoor nu alvast hartelijke bedankt: 
 
Wanders Mobiele Chalets   Ulft 
Wanders fires and stoves Netterden 
Timmerfabriek Hendriksen   Ulft 
Autobedrijf Geert Stevering  Ulft 
Autobedrijf Ditters – Schweckhorst Ulft 
   Doetinchem 
Honden- Kattenpension Wijsman Varsselder 
Veldhunten 
Tiggelovend - Kok b.v.   Etten  
Welkoop      Gendringen 
Grandcafe " de Bank"   Doetinchem 
Jansen Tegelwerken Varsselder Veldhunten 
Klein Poelhuis Konstruktie  Winterswijk 
Netterden Zand & Grind b.v.  Gendringen 
Vitakraft Nederland b.v.   Eerbeek 
Metselbedrijf Ronny Overbeek  Varsselder 
Veldhunten 
Basil BV.  Fietstassen- en fietsmanden  Ulft 
Bekker Industiële gereedschappen b.v. Ulft 
Rabobank Graafschap Zuid 

 
Ook de kaartverkoop is een belangrijk 
item voor het concert.  Ook hier is weer 
een speciaal team gevormd die dit in 
goede banen gaat leiden. Met vele 
bezigheden: zoals voorverkoop, 
verkoop via internet, en het 
coördineren van de kaartverkoop huis 
aan huis in Varsselder Veldhunten. En 
niet te vergeten: Het beperkte aantal 
beschikbare zitplaatsen!! Voor 
bezoekers geldt dat de kans groot is 
dat U het concert staand moet volgen. 
Er is echter zoveel te zien en te horen, 
dat dit niet als nadeel geldt. Het is 
tenslotte een geheel ander concert dan 
het traditionele Beloken Pasen 
Concert! 
Erg leuk is dat de spontaan 
aangemelde nieuwe leden van het 
muziekcomité:  Like Immink, Femke 
Wijkamp en Merijn van Aragon meteen 
de armen uit de mouwen steken en 
direct nauw betrokken raken met de 
voorbereidingen:  Het ontwerpen van 
de toegangskaartjes, de kaartverkoop, 
en kleding van muzikanten en vele 
hand en spandiensten.    
En telkens weer komen er nieuwe 
ideeën en voorstellen om het concert 
nog spetterend te maken dan het al is. 
Wat te denken aan het toevoegen van 
tamboers op een popnummer of 
vendeliers tijdens een leuk Nederlands 
nummer.  En ook worden er beelden 
en filmpjes bij enkele nummers 
geprojecteerd. Bij het nummer “Dansen 
op de Vulkaan”van De Dijk, ontstond 
het idee om de tekst letterlijk te nemen: 
“Dansen”.  Hiervoor werden alle leden, 
op korte termijn, bij elkaar getrommeld. 
Door Rob en Angélique van der Meer 
werden er filmopnames geregisseerd. 
De filmfragmentjes worden later op 
humoristische wijze achter elkaar 
gemonteerd.  Nu ik dit opschrijf zie ik 
de beelden van dansende muzikanten 
voor me en begin spontaan te 
glimlachen. Dit gaat echt heel bijzonder 
worden! En volgens dirigent Gerjo 
wordt dit zo’n  “wervelend” concert, dat 
je na 07 November waarschijnlijk geen 
blad meer aan de bomen ziet...... 

Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER 

kijk voor complete dorpskalender op 
www.varsselderveldhunten.nl  

November 
6 oud papier ophalen 
7 Music together 3 
11 Sint Maarten 

Fanfare St. Gregorius trekt alle registers 
open met “Music Together 3”. 
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Weet je nog van toen? 
A ls de grote lamp buiten weer een aantal uren per dag minder licht gaat 
geven zijn de alternatieven simpel. Een knopje op muren in huizen en gebouwen indrukken en 
alles is verlicht. Wat een contrast met hoe het eens was en elektriciteit voor ons nog niet 
bestond, althans in vele gezinnen.  
Ik herinner mij, dat mijn ouderhuis in Veldhunten in 1941 op elektriciteit werd aan gesloten. In de 
periode daarvoor hing een prachtige olielamp aan de zolder in de keuken en de kamer, die ’s avonds 
werd aangestoken met een lucifer, als het schemeruurtje was verstreken. In de slaapkamer stond op 
een kastje een staand olielampje, dat een flauw licht gaf. In het achterhuis hing aan het gebint van het 
varkenshok een gesloten olielantaarn, die ook gebruikt werd als men naar het kippenhok ging. In 
bovengenoemd jaar kwam er verandering in het voorzien van licht. Installateur Otten uit Azewijn kwam 
dit karwei uitvoeren. Na dagen van overleg en werken, werd via een meterkast het geheel aangesloten 
op de buitenbedrading. Wat een weelde, alles was nu in 1 seconde verlicht tot in alle hoeken van een 
kamer. Ook in het achterhuis was dit een hele vooruitgang, maar voor ons als jongens een teruggang. 
Nu moesten we ’s avonds op de deel bij goede belichting, bieten afkrabben en knollen snijden voor de 
varkenspot. Dit gaf ook weer een stukje gezelligheid, als ons chocolademelk met beschuit werd 
gebracht tijdens deze werkzaamheden. Nog gezelliger werd het, toen we een half jaar later een radio 
kregen. Op een schap in de keuken werd een mooi houten kastje gezet, waar muziek en stemmen van 
mensen uitkwamen. Als kinderen konden wij het niet begrijpen hoe dit toch kon, terwijl er geen 
sterveling in de buurt was. Alles went, dus ook het elektrisch licht en de radio. Sommige programma’s 
vond je mooi, waaronder hoorspelen met bijpassende geluiden. Kinderuurtjes en voor de grote mensen 
het weerbericht en de land- en tuinbouwberichten. Groot was de teleurstelling, toen in 1943 de 
stroomvoorziening door de bezetter werd afgesloten en de radio’s moesten worden ingeleverd. “Dat 
nooit” riep vader, haalde een oud radiokastje voor de inlevering en verstopte de goede radio onder de 
vloer in het kippenhok. In 1945 na de bevrijding kwam de stroom terug, en ook de radio , die na de 
onderduikperiode weer vrolijk verder speelde. Wat ook op de radio kwam, was het interlandvoetbal, dat 
wel even wat anders was dan het voetballen bij Berendsen in de varkenswei. Nederland-Belgie was 
een topper in die tijd, die 2 keer per jaar plaatsvond. Vooraf hadden we al wel in de krant gezien, hoe 
laat het begon en hoe de opstellingen waren. Ver voor het aanvangsuur altijd op een zondagmiddag, 
zaten we rond de radio en groeide de spanning. Bij ons thuis was een oud omaatje, die het op haar 
vaste plaats bij het fornuis zwaar te verduren kreeg tijdens zo’n wedstrijd. De radio stond dan loeihard 
en bij een goal van Nederland sprongen we bijna tegen het plafond. Oma smeekte dan, jongens doe 
het kalm aan, dadelijk vliegt alles uit elkaar. In de rust en na de wedstrijd werd het lied Hup Holland 
Hup van Jan de Cler meegezongen. Ook mede door de radio werden de mensen op de hoogte 
gehouden van het wereldnieuws, dat voordien onbekend bleef. Nog een groter wonder was de 
televisie, die in de huiskamer verscheen. Op 3 
oktober 1951 was de eerste landelijke uitzending 
een feit. Het begon met 3 zenduren per week en 
was in 1959 al uitgebreid tot 15 zenduren. 
Bioscopen en verenigingen kregen er een 
geduchte concurrent bij. De eerste jaren waren er 
nog maar weinig gezinnen die een tv toestel 
hadden. Thuis kregen we de eerste kijkkast in 
1963 cadeau van iemand. Een 4e hands toestel 
met uiteraard zwart-wit beeld. De wat oudere 
mensen konden al die nieuwe uitvindingen maar 
moeilijk begrijpen en riepen: De mensen in 
Hilversum kunnen bij ons al in de huiskamer kijken. 
Om beeld te krijgen was een antenne nodig die als 
bonestaken op de daken verschenen en bevestigd 
werden aan schoorstenen. Sneeuw, ook in de 
zomer was een bekend verschijnsel op de buis, dit 
vaak tot ergernis van de kijkers. Zo kon het 
gebeuren dat er tijdens de uitzending ineens een 
knetterend geluid uit het toestel kwam. De oorzaak 
was meestal een voorbijrazende bromfiets of een 
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buurman die met een elektrisch apparaat aan het 
werk was. Na enkele ogenblikken was meestal 
het beeld terug, maar lokte wel enige forse kreten 
uit in de huiskamer. Ook weersinvloeden waren 
vaak de oorzaak van een slecht beeld en bij een 
flinke storm werden de antennes op hun kwaliteit 
getest. De lange buizen met de vele matjes eraan 
zwiepten dan eindeloos heen en weer en bogen 
om als breinaalden, waarna de beeldbuis 
veranderde in een sneeuwbeeld. 
Na een nacht storm was het dan ’s morgens een 
triest gezicht, hoe er een groot aantal antennes 
vlak op de daken lagen. Monteurs kwamen dan 
handen tekort om de kijkers weer van beeld te 
voorzien. In latere jaren kreeg men ook nog de 
draaibare en binnenantennes. Alles verbeterde 
en het aantal toestellen nam sterk toe. Begin 
jaren zeventig waren de meeste gezinnen dan 
ook van een tv toestel voorzien. Al deze 
toestanden veranderden nogmaals, toen de 
kleuren tv op de markt kwam en de 
beeldschermen groter werden. De techniek 
groeide door en bracht beelden uit alle hoeken 
van de wereld op het scherm. De antennes op de 
daken verdwenen en werden vervangen door 
ondergrondse kabels en schotelantennes. Na de 
aanleg van elektra en de komst van de radio en 
televisie kwam er nog zo’n drie en een half dozijn 
andere toestellen en apparaten die allemaal op 
dezelfde stroom werkten met al deze technische 
vooruitgang wil waarschijnlijk niemand meer 
ruilen met het oude, omdat het gemak,de 
lichtsterkte en het actuele nieuws tochhet grote 
verschil maken. 
 
B. Kroesen. 
. 

Programma GWVV 
De komende maand 

23-10-2010 12:00 AZSV A3 GWVV A1D 

24-10-2010 10:00 GWVV 3 NVC 2 

24-10-2010 10:00 GWVV 4 Etten 4 

24-10-2010 14:30 GWVV 1 Zelhem 1 

30-10-2010 9:30 GWVV D2 VVG '25 D4 

30-10-2010 9:45 FC Trias E4 GWVV E1 

30-10-2010 9:45 DZSV F2 GWVV F1 

30-10-2010 11:00 GWVV D1D SDOUC D2 

30-10-2010 14:30 GWVV A1D Grol A3 

31-10-2010 10:00 GWVV 3 Stokkum 3 

31-10-2010 10:00 GWVV 4 Stokkum 4 

31-10-2010 11:30 SDOUC 3 GWVV 2 

31-10-2010 14:30 Stokkum 1 GWVV 1 

6-11-2010 8:30 VVG '25 F2 GWVV F1 

6-11-2010 9:30 GWVV D2 AZSV D8 

6-11-2010 9:30 Ulftse Boys E3 GWVV E1 

6-11-2010 11:00 GWVV D1D Vosseveld D1G 

6-11-2010 15:00 FC Trias A3D GWVV A1D 

7-11-2010 9:30 Zeddam 3 GWVV 3 

7-11-2010 10:00 GWVV 2 Zeddam 2 

7-11-2010 10:30 Wolfersveen 3 GWVV 4 

7-11-2010 14:30 GWVV 1 MEC 1 

13-11-2010 9:00 Varsseveld D4 GWVV D2 

13-11-2010 9:15 
WVC-

Winterswijk D3 GWVV D1D 

13-11-2010 10:00 GWVV E1 Den Dam E1 

13-11-2010 10:00 GWVV F1 SVGG F1 

13-11-2010 15:00 
WVC-SKVW-

Winterswijk A3 GWVV A1D 

14-11-2010 10:00 GWVV 3 AD '69 5 

14-11-2010 10:00 GWVV 4 Terborg 5 

14-11-2010 11:30 Grol 4 GWVV 2 

14-11-2010 14:30 
Keijenburg. 

Boys 1 GWVV 1 
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Standen en Topscoorders 2010-2011  
STAND 3e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 1 7 16 31 8 

KSH 1 7 16 26 9 
MEC 1 7 13 24 10 

Stokkum 1 7 13 21 14 
Bredevoort 1 7 13 9 6 

Keijenburg. Boys 1 7 12 15 11 
KSV 1 7 8 7 13 

SVGG 1 7 8 12 18 
GWVV 1 6 6 7 14 

Marienveld 1 7 6 10 12 
Zelhem 1 6 4 3 12 

Winterswijk 1 7 0 6 44 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 5 4 12 24 6 
Zeddam 3 6 10 15 18 

Den Dam 2 3 9 13 5 
Halle 3 4 8 15 9 

Stokkum 3 5 7 7 10 
Terborg 4 4 6 16 12 

NVC 2 4 6 10 14 
SDOUC 7 6 6 9 9 

GWVV 3 2 0 2 7 
VVL 4 2 0 3 8 

VVG '25 5 4 0 3 19 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Grol 4 6 14 12 6 

Zeddam 2 6 11 15 15 
Ulftse Boys 3 6 10 15 12 

SDOUC 3 5 9 8 5 
Silvolde 3 5 8 15 10 
GWVV 2 6 8 6 7 

KSH 2 6 7 13 12 
WVC 4 5 5 5 5 
VIOD 5 5 5 10 13 

Terborg 3 3 3 5 6 
VVG '25 3 4 3 11 15 
SVGG 2 5 1 10 19 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
NVC 3 5 15 25 8 

Zeddam 4 6 13 19 10 
Silvolde 6 5 12 24 4 
GWVV 4 5 12 19 8 

Gendringen 6 6 9 24 23 
VVG '25 4 4 8 16 8 

Dinxperlo 5 5 6 15 18 
Etten 4 5 4 20 14 

Stokkum 4 3 3 14 11 
Terborg 5 5 3 15 21 

Den Dam 3 5 3 5 34 
Wolfersveen 3 6 0 5 42 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 1 7 16 31 8 

KSH 1 7 16 26 9 
MEC 1 7 13 24 10 

Stokkum 1 7 13 21 14 
Bredevoort 1 7 13 9 6 

Keijenburg. Boys 1 7 12 15 11 
KSV 1 7 8 7 13 

SVGG 1 7 8 12 18 
GWVV 1 6 6 7 14 

Marienveld 1 7 6 10 12 
Zelhem 1 6 4 3 12 

Winterswijk 1 7 0 6 44 

Han v.d. Pavert 4e 4 
Ramiro Tersteeg 1e 3 
Kees v.d. Pavert 1e 3 
Frank van de Schuur 4e 3 
René Hakvoort 4e 3 
Marco Menke 4e 3 
Andres Moreno 4e 2 
Theo Heutinck 4e 2 
Jasper Engelen 1e 1 
Maik Jansen 1e 1 
Martin Bolk 1e 1 
Tom Wanders 2e 1 
Tim Jansen 2e 1 
Werner Wellink 2e 1   
Paul Geelen 2e 1 
Markus Schwartz 2e 1 
Jos Ketelaar 2e 1 
Dennis Boerboom 3e 1 
Niek v.d. Pavert 3e 1 
Marc Arnold 4e 1 
Ferdie van de Pavert 4e 1 

Topscoorders 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Silvolde A2D 6 14 12 7 
WVC-SKVW-Winterswijk A3 4 12 21 11 

GWVV A1D 5 12 22 4 
AZSV A3 4 9 17 6 
Grol A3 5 9 17 11 

FC Trias A3D 6 9 19 19 
Gendringen A2 5 7 16 15 

MEC A1D 5 7 17 19 
SDOUC A2 6 6 8 21 
Terborg A1 5 3 6 17 

Longa '30 A4 5 1 7 19 
AD '69 A2D 6 1 9 22 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ajax B D1 6 15 38 11 

Meddo D1G 6 15 31 13 
KSH D1 6 15 21 11 

FC Trias D2 6 15 14 9 
Longa '30 D3 6 12 24 17 
GWVV D1D 6 9 21 15 
Vosseveld D1G 6 9 28 22 

AZSV D4 6 6 9 22 
WVC-Winterswijk D3 6 4 13 23 

SDOUC D2 6 3 16 33 
WVC-Winterswijk D4 6 3 10 35 

Ulftse Boys D2 6 1 8 22 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Longa '30 D5 6 18 68 1 

Varsseveld D3 6 16 31 4 

Bredevoort D2G 6 11 17 10 

Ajax B D2 5 10 30 8 

Terborg D3 5 10 30 12 

AZSV D7 5 10 21 15 

DZSV D2 6 7 15 43 

Varsseveld D4 6 5 9 16 

GWVV D2 5 4 15 24 
AZSV D8 5 3 11 32 

VVG '25 D4 5 0 6 34 
Silvolde D3 6 0 4 58 

Topscoorders A-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Stan van de Pavert 5 
Kees van de Pavert 5 
Dirk Jansen 4 
Joel Robben   2 
Twan Berndsen 2 
Thymo Scholten 1 
Jordi Bussink 1 
Bob Zweers 1 
Niels Huntink 1 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Juul 14 
Dion 2 
Lars 1 
Sam 1 
Thomas 1 

Topscoorders D2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Robin Klompenhouwer 8 
Sam Overbeek 3 
Wessel Immink  2 
Djim Molenaar 2 
Bryan Wijkamp 1 
Koen Bussink 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Erix E1 6 16 37 13 

FC Trias E4 6 15 50 11 
DZSV E3 6 13 30 11 

GWVV E1 6 12 31 17 
Den Dam E1 6 10 31 19 

Ulftse Boys E3 6 10 32 29 
AZSV E5 6 9 33 26 

Westendorp E1 6 8 30 31 
Varsseveld E3 6 7 21 17 

VVG '25 E4 5 0 9 26 
SVGG E1 5 0 3 51 

AD '69 E2 6 0 15 71 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Bart 18 
Douwe 6 
Jelle 2 
Timo 1 
Justin 1 
Cas 1 
Sjoerd 1 

Topscoorders F-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sem Schepers 7 
Koen Offenberg 2 
Merlijn Wolters 2 
Kai Messing 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
SVGG F1 5 15 38 6 

Etten F1 5 15 34 8 

Ajax B F1 5 12 23 12 

SKVW F1 6 12 32 8 

Varsseveld F3 6 12 38 15 

Erix F1 3 6 17 10 

GWVV F1 4 6 19 17 

VVG '25 F2 4 6 10 9 

DZSV F2 6 6 10 22 

Bredevoort F1 6 3 9 36 

Den Dam F1 6 0 3 43 

KSH F1 6 0 2 49 


