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N a een voorspoedige start van de voetbal-
competitie zijn ons de laatste weken de 
weergoden niet meer gunstig gezind. 
Het water komt met bakken uit de lucht en 
ondanks dat er nog het een en ander gesleuteld 
is aan het afwateringssysteem van het hoofdveld 
hebben we de afgelopen dagen een nieuw 
binnenmeer gekregen op de Buitenham. 
Het is maar goed dat de C 1000 Geert Freriks is 
begonnen met de voetbalplaatjes actie. Spelers 
worden zelfs in de bioscoop te Doetinchem 
aangesproken omdat ze herkend zijn door een 
fanatieke spaarder. Er zijn zelfs mensen die net 
zolang doorgaan met sparen totdat ze eindelijk 
de man van hun dromen in het zakje hebben. 
Voor deze mensen geven wij alvast aan dat het 
ook mogelijk is om de foto op posterformaat te 
krijgen (kosten € 12,95) zodat je deze boven je 
bed kunt hangen. Voor meer informatie verwijs ik 
u naar de kantine van GWVV. 
Wanneer je de diverse foto's vergelijkt, dan valt je 
meteen op dat de foto's van GWVV zeer duidelijk 
en helder zijn. Persoonlijk moest ik me twee keer 
ontdoen van een t-shirt omdat dat door zou 
schijnen bij de uiteindelijke foto. Achteraf moet ik 
zeggen dat Nico Marcus en Nico Immink een 
zeer goede prestatie hebben neergelegd waar ze 
alle hulde voor verdienen. Het heeft ze zeer veel 
tijd gekost maar het resultaat mag er dan ook 
wezen. 
De Superelf gaat dit jaar van start met 72 
deelnemers (telling 9-11-2010). Dit is iets minder 
dan het topjaar 2009-2010, maar we zijn zeer 
tevreden met dit aantal. Grandcafé De Bank te 
Doetinchem is dit jaar ook weer de sponsor van 
dit evenement en heeft weer een groot aantal 
prijzen beschikbaar gesteld. 
De strijd zal als vanouds weer heftig zijn, maar 
gelukkig kunnen we als Boogbalredactie altijd 
nog optreden tegen al te heftig gedrag. 
Begin november heeft de fanfare met mede-
werking van verschillende andere mensen een 
fantastich concert gegeven met als titel MUSIC 
TOGETHER 3. In de DRU-fabriek is er in een 
uitverkochte zaal een scala van inwoners en oud-
inwoners langsgekomen die een zeer wisselend 
repertoire hebben laten horen. Sjappoo voor 
iedereen die hier aan mee heeft gewerkt. Iets 
waarin ons dorp sterk is. Op de website van ons 
dorp (www.varsselderveldhunten.nl) staat nog 
veel meer informatie met betrekking tot dit 
jubileum-concert. En zoals we per abuis 
aangaven in de vorige Boogbal de fanfare 
bestaat geen 50 maar 60 jaar, gefeliciteerd 
hiermee. 
 
De data voor de potstootavond en de nieuwjaars-
receptie i.c.m. snerttoernooi is ook bekend.  Hou 
deze data alvast hiervoor vrij. (zie agenda) 
 
Wij wensen iedereen veel leesplezier en hopen-
lijk laat het weer nog een aantal wedstrijden toe 
voordat de winter z’n intrede doet . 
 

De redactie   
 

Nieuws 

20-11-2010 9:30 GWVV D2 Ajax B D2 
20-11-2010 11:00 GWVV D1D AZSV D4 
20-11-2010 11:00 SVGG E1 GWVV E1 
20-11-2010 11:15 KSH F1 GWVV F1 

20-11-2010 12:30 GWVV A1D Gendringen A2 
21-11-2010 9:30 Den Dam 2 GWVV 3 
21-11-2010 10:00 GWVV 2 Terborg 3 
21-11-2010 10:00 NVC 3 GWVV 4 
21-11-2010 14:30 GWVV 1 Winterswijk 1 
27-11-2010 8:30 Longa '30 D5 GWVV D2 

27-11-2010 9:15 
WVC-
Winterswijk D4 GWVV D1D 

27-11-2010 10:00 GWVV E1 Westendorp E1 
27-11-2010 10:00 GWVV F1 SKVW F1 
28-11-2010 10:00 KSH 2 GWVV 2 
28-11-2010 10:00 GWVV 3 VVL 4 
28-11-2010 10:00 GWVV 4 Dinxperlo 5 
28-11-2010 14:30 Stokkum 1 GWVV 1 
4-12-2010 9:30 Ulftse Boys E3 GWVV E1 

4-12-2010 11:00 GWVV D1D Vosseveld D1 
4-12-2010 15:00 SDOUC A2 GWVV A1D 
5-12-2010 9:30 VVG '25 5 GWVV 3 
5-12-2010 10:00 GWVV 2 SVGG 2 
5-12-2010 10:30 VVG '25 4 GWVV 4 
5-12-2010 14:30 GWVV 1 KSV 1 

11-12-2010 9:00 Varsseveld D4 GWVV D2 
11-12-2010 10:00 GWVV E1 Den Dam E1 
11-12-2010 10:00 GWVV F1 SVGG F1 

11-12-2010 15:15 
WVC-SKVW-
Winterswijk A3 GWVV A1D 

12-12-2010 9:30 Ulftse Boys 3 GWVV 2 
12-12-2010 10:00 GWVV 3 Halle 3 
12-12-2010 10:00 GWVV 4 Silvolde 6 
12-12-2010 14:30 KSH 1 GWVV 1 

18-12-2010 9:15 
WVC-
Winterswijk D3 GWVV D1D 

18-12-2010 9:30 GWVV D2 AZSV D8 
19-12-2010 14:30 GWVV 1 MEC 1 

GWVV Programma 
komende maand 

Er kunnen i.v.m de afgelastingen nog 
wedstrijden worden ingelast.  

Hou daar rekening mee!! 

AGENDA 
16 december potstoten 
9 januari  snerttoenooi/  
   nieuwjaarsbijeenkomst 
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Slecht weer zorgt voor 
veel afgelastingen… 
 

D e laatste minuten dat het eerste elftal in 
competitieverband gevoetbald heeft is al weer 
enkele weken geleden, om precies te zijn op 
zaterdag 23 oktober.  
Ik zeg laatste minuten omdat het geen hele 
wedstrijd was het restant van de gestaakte 
wedstrijd tegen Zelhem. 
Er moest nog 1 helft gespeeld worden met 3-0 op 
het scorebord. Zelhem moest deze 45 minuten 
met 10 man uitspelen door de rode kaart. Voor 
ons was het zaak om zo snel mogelijk de 4e goal 
te scoren en vooral geen goal tegen te krijgen. 
Door een tegengoal zou je het nog moeilijk 
kunnen krijgen omdat Zelhem vol op de aanval 
wilde voetballen omdat ze toch weinig te 
verliezen hadden en het ons toch lastig wilden 
maken. Gelukkig viel de 4e goal al vrij snel in 
deze 2e helft. Er werd redelijk gevoetbald en een 
behoorlijk aantal kansen gecreëerd. Dit 
resulteerde in een einduitslag van 6-0 (inclusief 
de 3 goals van de eerste helft). 
Doelpuntenmakers, Jasper  3x, Ramiro 1x, Kees 
1x en Maik 1x. 
De wedstrijd tegen Zelhem werd op zaterdag 
uitgespeeld en dinsdag stond er een 
oefenwedstrijd tegen 4e klasser Etten gepland. Er 
werd met veel inzet gespeeld en vooral de eerste 
helft ook goed gevoetbald. De voorsprong was 
ook voor Varsselder door de kopgoal van Kees 
v.d. Pavert. Deze voorsprong werd tot ver in de 
2e helft vastgehouden maar Etten kwam toch 
terug en won de wedstrijd met 1-2. De uitslag is 
minder belangrijk maar het gevoel over de 
wedstrijd was goed. Vooral dit was belangrijk met 
het oog op de komende wedstrijd tegen Stokkum. 
Helaas werd de wedstrijd tegen Stokkum afgelast 
door het overlijden van de oud voorzitter in 
Stokkum, jammer maar hier moet je respect voor 
hebben. 
Ook de volgende 2 wedstrijden GWVV- MEC 
thuis en Keijenburgse boys uit werden afgelast 
door het slechte weer. Uiteraard werd er niet stil 
gezeten en hard getraind. Afgelopen week waren 

G.W.V.V.  1  
AFGELAST!!!!!! 

ook de velden gesloten en toen werd er zondags 
uitgeweken naar het Stokkumse bos om de 
conditie toch op peil te houden. Komende zondag 
21 november spelen we thuis tegen hekkensluiter 
Winterswijk als het weer en het veld dit toelaten. 
 
 
GWVV 1 langs de lijn….. 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
21 november GWVV 1  - Winterswijk 1 aanvang 14:30 uur 
28 november Stokkum 1 - GWVV 1   aanvang 14:30 uur 
5 december  GWVV 1  - KSV 1   aanvang 14:30 uur 
12 december K.S.H.  - GWVV 1   aanvang 14:30 uur 
12 december GWVV 1  - MEC 1   aanvang 14:30 uur
  

langs de lijn 

Wil je ook een poster van je voetbalheld? 
 

Bij de infobalie van C1000 Freriks kun je een 
poster bestellen van je voetbalheld. 

 
De poster is van formaat 50 x 70 cm  

en kost € 12.95 
(Betaling is bij het bestellen) 

 
Bij de infobalie van C1000 kun je de poster 

opgeven. 
 

Vermeld duidelijk om welke vereniging het 
gaat. 

De naam en achternaam vermelden, het 
nummer van het voetbalplaatje en om 

hoeveel posters het gaat. 
 

Er zijn 2 bestelmomenten: 
 

Wil je de poster voor 5 december in huis 
hebben? 

 
Dan kun je deze voor 20 november hebben 

opgegeven bij C1000. 
 

Wil je de poster voor de kerst in huis hebben? 
 

Dan kun je dit opgeven voor 11 december bij 
C1000 Freriks. 
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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  
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H et seizoen 2010 / 2011 is al weer in volle 
gang. De zomervakantie problemen 
(gekrompen kleding, verslapte buikspieren, 
starre motoriek, stramme beenspieren etc.) 
liggen al weer ver achter ons.  
Al weer een nieuw seizoen, het ?????hoeveelste 
ook al weer? Laten we maar tevreden zijn dat we 
nog een balletje kunnen trappen. 
Het vierde heeft dit seizoen helaas in moeten 
leveren. Een paar spelers dachten dat ze geen 
positieve bijdrage meer konden leveren aan ons 
elftal en zijn daarom gestopt. Ze wilden nog wel 
af en toe als oproepkracht op komen draven. In 
de praktijk komt het er op neer dat ze regelmatig 
een wedstrijd spelen en dat ook zeer goed doen. 
Jammer van de bloemen die ze bij de laatste 
wedstrijd kregen, maar misschien kan daar nog 
een regeling over getroffen worden. Het blijft 
echter wel zeer verdienstelijk dat ze ons blijven 
steunen. 
Dan zijn er ook nog een paar spelers die van de 
dokter te horen hebben gekregen dat ze (tijdelijk) 
beter niet mogen voetballen. Als dat definitief is, 
is dat erg zuur, maar we weten dat Wies niet 
verloren zal gaan voor het 4e. Hem zal een 
passende functie binnen het 4e worden 
aangeboden. Met Gert gaat het inmiddels de 
goede kant op. Na een diep dal is hij weer volop 
met zijn herstel bezig en we hopen hem in het 
tweede deel van de competitie weer in ons 
midden te mogen begroeten. 
Ondertussen werd er ook nog gevoetbald (niet 
vreemd voor een voetbalvereniging). Na het 
bekerduel tegen Silvolde 4 moesten we voor de 
competitie aan treden tegen Silvolde 6. Een hele 
sterke tegenstander waar we onze handen meer 
dan vol aan hadden. Maar met slim en sluw 
voetbal en een beetje (of twee beetjes) geluk 
wisten we met 1 - 2 te winnen. Het was 
misschien iets te veel maar de vreugde om de 
overwinning was er niet minder om. 
Helaas bezorgde Zeddam ons een kater na deze 
overwinning. Met een 1 – 4 nederlaag maakten 
ze ons duidelijk dat we ook onze zwakke 
momenten kennen. Dat was tevens de opdracht 
voor de uitwedstrijd tegen Gendringen. Een 
tegenstander waar we doorgaans lekker tegen 
kunnen ballen maar de rivaliteit is ook hoog. Je 
wilt nooit verliezen, maar zeker niet tegen 
Gendringen. Gendringen was misschien niet op 
zijn sterkst maar wij waren uiterst gemotiveerd en 
Walter toverde weer een paar schitterende 
voorzetten uit een cornerbal. Han scoorde een 
goal, zo mooi, de afgelopen 50 jaar heeft hij nog 
nooit zo´n fraaie goal gescoord (en de komende 
50 jaar zal hij waarschijnlijk ook nooit meer zo´n 
mooie goal maken). Het was een felle maar 
sportieve strijd. Het was daarom ook niet te 
begrijpen dat ik me na een stevige, doch faire 
tackle bij de scheidsrechter moest melden, Het is 
best pestelijk om als uiterst sportieve speler te 
moeten horen dat dat de laatste keer was en bij 
nog zo´n actie ik kon vertrekken. 
Na 45 jaar voetbal denk je dat je alles al wel hebt 
meegemaakt. Tot dat de C1000 met de voetbal-
plaatjesactie begon. Dat je op je 53e levensjaar 
nog op een foto moet en dat er kinderen bij de 
uitgang van de C1000 staan te smeken om 

plaatjes(misschien ook wel om de mijne), 
geweldig. Ik kreeg van de week ook een paar 
pakjes plaatjes bij de boodschappen. Eén van de 
pakjes die ik kreeg stond helemaal bol. Ik vond 
het wel vreemd, totdat ik het pakje openmaakte. 
Bleek het plaatje van Walter erin te zitten, dus dat 
verklaarde alles. 
Inmiddels is de herfst in volle glorie aangebroken. 
Regen en wind in overvloed. Na de afgelasting 
wegens een sterfgeval tegen Stokkum hebben 
we al weer twee weken niet gevoetbald. Het veld 
was zo slecht dat er ook niet op getraind kon 
worden. Daarom moest er in de zaal worden 
getraind. In het verleden kwam er een grote 
groep opdagen. Helaas waren de afgelopen twee 
keer maar 7 spelers van het 3e en het 4e die 
kwamen trainen. Het is wel frappant dat drie van 
die 7 voetballers kamergenoten waren op 
Mallorca en die drie twee keer over een team 
vormden en twee keer over wisten te winnen (ook 
al probeerde Rene H. met foutief tellen het 
tegenovergestelde te beweren).Deze spelers 
laten zien dat ze heel veel voor het vierde over 
hebben. Als je dit weet, is het niet te begrijpen 
dat deze drie spelers samen als groep na een  
fietstochtje naar Azewijn op de bank belanden. 
Een dwaling van de leiding. En tijdens de 
trainingen bij zeer slecht weer van de afgelopen 
week hebben we deze leider ook niet gezien.  
Geen interesse hoe er getraind werd, geen 
belangstelling in de fitheid van de spelers, geen 
inspiratie opdoen over de te volgen 
tacktiek……..etc. De kans is dus best groot dat 
de drie kamergenoten van Mallorca de eerste 
wedstrijd die we weer moeten spelen op de bank 
plaats kunnen nemen. We moeten tegenwoordig 
wel heel veel gedogen maar dit zou toch te ver 
gaan. 
Niet alleen met het 4e heb ik  een drukke periode 
achter de rug, ook op school was het hectisch. 
Van drie scholen werd één nieuwe basisschool 
gemaakt : basisschool Dynamiek. Samen met 
verschillende andere participanten vormen we 
het Kulturhus de Rietborgh. A.s. zaterdag, 20 
november is er vanaf 10 uur open huis. Als u 
even iets anders wilt dan voetbal, dan bent u van 
harte uitgenodigd.  
En kunt u de 20e niet, dan zie ik u graag bij de 
eerstvolgende wedstrijd (en natuurlijk niet als 
bankzitter). 
 
 
 

Groet Tonny 
Nr. 462 

Het vierde (in het plaatjesboek 450 t/m 464) 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand november zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, de wedstrijd van 
het 1e elftal tegen Zelhem die uitgespeeld werd 
en waarvan uiteindelijk met 6-0 van gewonnen 
werd, de vele afgelastingen in de afgelopen tijd, 
allen werden genomineerd er kan per slot van 
rekening maar één uitverkoren worden en dat 
is……………………….. Nico Marcus die veel tijd 
heeft zitten in de succesvolle voetbalplaatjesactie 
van de C1000 waar GWVV ook aan meedoet, hij 
is al heel lang de hoffotograaf van GWVV. In 
deze rubriek vragen we aan Nico o.a. of hij wel 
wat kan volgen van het voetballen als hij elke 
keer maar weer de foto’s moet maken. 
 
Hallo Nico, 
 
Velen kennen jou al bij GWVV toch willen we je 
vragen je voor te stellen en wat je zoal bezig-
houdt in het dagelijks leven. 
Hoelang fotografeer je al en hoe is het zo 
gekomen dat je hoffotograaf werd van GWVV. 
 
Met mijn 18e verjaardag kreeg ik van mijn vader 
mijn eerste spiegelreflex camera en toen is de 
hobby eigenlijk begonnen. 
Het fotograferen bij GWVV is begonnen in 1993, 
er stond toen een berichtje in de Boogbal en daar 
heb ik op gereageerd. 
 
Welk (foto)project bij GWVV of dorpsactiviteit 
vond je het leukst om te doen? 
 
Vele projecten zijn erg mooi geweest om te 
fotograferen, bv. de verschillende kampioen-
schappen van de diverse elftallen van GWVV, nu 
de actie met de voetbalplaatjes van C1000 was 
leuk om te maken, samen met Nico Immink 
hebben we er vele uurtjes in gestoken en de 
reacties zijn ontzettend leuk. 
Ook het maken van de foto's  voor het Music 
together concert van de fanfare van 7 november 
jl. was leuk, het enthousiasme van de muzikanten 
zorgde ervoor dat het een mooi concert werd en 
ik denk dat ik mooie foto's heb gemaakt. 
 
Gaat ergens je voorkeur naar uit in wat je 
fotografeert (natuur,sport,portretten)? 
 
Ik fotografeer eigenlijk alles, maar het mooiste 
vind ik het maken van sportfoto's, soms een 
beetje natuurfoto's maar het liefst fotografeer ik 
bijzondere gebeurtenissen, zoals de kampioen-
schappen van de Graafschap, enkele jaren terug 
de grote brand bij Bosman in 's-Heerenberg 
en de brand vorig jaar bij de Sluis in Ulft. 
Ook moet ik voor mijn werk bij verschillende 
projecten foto's maken de foto's voor de website 
van Jaki en voor de webpagina van Varsselder -
Veldhunten vind ik ook leuk om te doen. 

Kun je wel wat volgen van het voetballen als je 
elke keer maar weer de foto’s moet maken? 
 
Je krijgt natuurlijk niet alles mee, maar ik kijk niet 
de hele wedstrijd door de lens van de camera. 
 
Je geeft aan dat voetbal èèn van je hobby’s is, 
heb je in het verleden zelf ook gevoetbald, zoja, 
kon je je daar behoorlijk mee redden? 
 
Ik heb vroeger 1 seizoen in de Megchelse jeugd 
gevoetbald maar ik ging zaterdags al vroeg uit 
werken en eigenlijk vond ik het voetballen toen 
niks aan. 
 
Ook de Graafschap is een hobby van jou, ze 
voetballen nogal wisselvallig denk je dat ze de 
degradatiedans ontlopen dit jaar? 
 
Ze degraderen zeker niet dit jaar, Willem II 
degradeert en ik hoop dat wij de na competitie 
ontlopen. 
 
Als je mocht kiezen tussen een wedstrijd van de 
Graafschap tegen Ajax of een fotoshoot nemen 
van Claudia Schiffer wat zou dan je keus zijn en 
waarom? 
 
Als het een kampioenswedstrijd zou zijn tussen 
de Graafschap en Ajax dan gaat dat natuurlijk 
voor, Claudia Schiffer ontmoeten dat gebeurt ook 
nooit dus dat lijkt  me ook wel wat. 
 
Aangezien èèn van de redactieleden nogal 
nauwere betrekkingen heeft met Claudia, zullen 
we als redactie bekijken of Claudia hier oren (en 
misschien nog wel 
meer) naar heeft, 
want een 
kampioens-
wedstrijd tussen 
Graafschap en 
Ajax zien we in de 
nabije toekomst 
toch niet 
gebeuren. 
 
Je hebt als 
fotograaf de 
overgang van het 
analoge naar het 
digitale 
meegemaakt. Als 
je de 
tegenwoordige 
techniek bekijkt 
lijkt het alsof alles 
al voorgebakken is 
voor je, en dat in 
het analoge 
tijdperk het maken 
van foto’s toch 
meer 
specialistisch was. 

Nico hier tijdens zijn opname 
voor het boek 
“Historie GWVV 1988-
2003”.  
De portretten die in dit boek 
staan zijn door Nico 
gefotografeerd. 
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Hoe ervaar jij dit? 
 
Vroeger moest je bij het maken van de foto's je 
camera al goed hebben ingesteld, dit vereiste 
meer kennis van de camera, nu kun je na het 
maken van een foto de foto nog bewerken en iets 
aan de foto veranderen, dat is nu allemaal wel 
wat gemakkelijker geworden vind ik en zo kan 
een ieder zijn eigen mooie foto's maken en 
bewerken. 
 
Je maakt dus al zo’n 17 jaar foto’s voor GWVV, 
kun je verschil merken in het foto’s nemen van 
toen en nu? 
 
Er is wel degelijk een verschil, vroeger had ik een 
simpele spiegelreflex met heel andere lenzen, 
hierdoor waren de foto,s ook van een andere 
kwaliteit. 
 
Kun je beide zinnen afmaken die specifiek op jou 
van toepassing zijn: 
 
Fotografie is voor mij ontspanning en een beetje 
een uit de hand gelopen hobby. 
Voetbal is voor mij een heel leuk spelletje en een 
leuke ontspanning. 
 

Als je een wens mocht doen op voetbal- en/of 
fotografie gebied wat zou dan voor jou zijn? 
 
Hoop dat de Graafschap een goede midden 
moter mag blijven en op fotografie gebied wens ik 
eigenlijk alweer een gloednieuwe camera met 
een nog betere lens. 
 
Nico, 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. 
 
Nee. 
 
Nico, we bedanken je voor het beantwoorden van 
de vragen en wensen je veel succes toe met je 
fotografie hobby en het nemen van de foto’s bij 
GWVV. Alle leden zijn dank aan je verschuldigd,  
elke keer weer wordt de Boogbal opgesierd met 
mooie foto’s van de wedstrijden en/of activiteiten, 
waardoor het geheel in woord en beeld duide-
lijker over komt. Ook de foto’s van de C1000 zijn 
toch bijzonder fraai.  
 
Nico nogmaals dank! 

De redactie 

Winter programma seizoen 2010-2011 
Donderdag 16 december 19:30 uur trainen alle elftallen 
  Aansluitend Potstoten  
Zondag 19 december  inhaal zie programma 
Zondag 9 januari 11:00 uur Snerttoernooi 
 13:00 uur Nieuwjaarsreceptie 
Dinsdag 11 januari  19:30 uur 1e training selectie 
Donderdag 13 januari  19:30 uur  trainen selectie 
Zondag 16 januari  11:00 uur Vosseveld 1 - GWVV 1 
 10:30 uur GWVV 2  trainen 
Donderdag 20 januari 19:15 uur 1e training 3 + 4            
Zondag 23 januari  09:30 uur SDOUC 2 – GWVV 1 
evt. inhaal 10:30 uur GWVV 2  trainen 
Zondag 30 januari 11:30 uur MvR 2 - GWVV 2 
evt. inhaal  14:00 uur MvR 1 – GWVV 1      
Zaterdag 5 februari 14:30 uur GWVV 1- SVDW 1                 
Zondag 6 februari                          evt. inhaal 
Zondag 13 februari 10:30 uur GWVV 1 -  Silvolde 2    
evt. inhaal 10:30 uur GWVV 2 – Etten 2 
Zondag 20 februari 14:30 uur Zelhem 1 - GWVV 1    
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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 28 september 2010  

BOOGBAL 
Sponsoring is rond. 
Er zijn dit seizoen een aantal  nieuwe 
advertenties. De achterkanten zijn maar voor 1 
maand gedrukt i.v.m. hoofdsponsor. 
Kapotte reclameborden repareren. 
 
ACCOMMODATIE COMMISSIE 
Aanschaf facaliteiten voor de selectie in 
afwachting i.v.m. hoofdsponsor. 
Sponsorcommissie gaat nieuwe hoofdsponsor 
zoeken. 
Hoe zit het met het bardienstrooster? Het is de 
bedoeling om bij te springen als het nodig is. Je 
hoeft niet de hele avond achter de bar te staan, 
alleen als het druk is. 
 
SPONSORPLAN 
In de startblokken. 
 
GEMEENTE 
Oefenhoek is niet ingetekend! 
Hiervoor zijn 2 alternatieven die we neer kunnen 
leggen bij de gemeente. 
Donderdag a.s. vergadering met v. Balveren 
hierover. 
 
RONDVRAAG 
Geen vragen. 
 
SLUITING 
De volgende vergadering is een voorbereiding op 
de ALV. Woensdag 6 oktober om 20.00. 

Aanwezig: Wim Pruyn, Erik Ketelaar, Nico 
Immink, Arnold Versleyen, Nico Slutter, Koen 
Nieuwenhuis, Saskia v/d Pavert 
Afwezig: Clemens Wissing 
 
OPENING EN MEDEDELINGEN 
Geen. 
 
NOTULEN VERGADERING 24-08-2010 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
NOTULEN VERGADERING 08-06-2010 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
ACTIELIJST 
Punt 8: is geregeld. 
Punt 9: volgt. 
Punt 10: schade is € 47,35. Blijft. 
Punt 12: volgt. 
Punt 13: is geregeld. 
Punt 14: is geregeld. 
Punt 15: is geregeld. 
Punt 16: is geregeld. 
Punt 18: is geregeld. 
Punt 19: Wim pakt dit op. 
Punt 20: is geregeld. 
Punt 21: is geregeld. 
Punt 22: geen contract met Berendhaus. Offertes 
aanvragen. Erik. 
Punt 23: er komen nieuwe, dezelfde als van het 
1e elftal. Voorstel is om dit voor alle elftallen te 
doen. 
Punt 24: volgt. 
 
POST 
Brief KNVB: schuldig bevonden aan het niet 
uitspelen van de wedstrijd GWVV1-Zelhem1. 
Wim heeft inmiddels verweerschrift gestuurd. Nu 
afwachten. 
 
FINANCIëN 
Exploitatie: subsidiegelden en huur 
accommodatie allebei omhoog. Dit compenseert 
elkaar. 
Omzet/inkoop clubhuis: meer inkoop, 
kampioenschap, hogere inkoopsprijs? Nico zoekt 
dit nog uit. 
 
TECHNISCHE COMMISSIE 
Wedeo gebeld over belijning dug-out? Erik gaat 
dit doen. 
Oefenprogramma: 6 wedstrijden, graag op 
kunstgras. Noaproatuurtje tegen SVGG? Hier 
komen we op terug. 
Werving ballen. Wie doet dit? Sponsorcommissie 
(Freek en Arno in overleg met Erik en Nico I.) 
Het 2e heeft een aantal spelers die ook op 
dinsdag willen trainen.  
Nico I.: komen er nog spelers van het 2e naar het 
4e? Dit wordt donderdags geregeld. 
 
JEUGD COMMISSIE 
Voor GWVV1-SVGG1 is er een voorwedstrijd van 
de pupillen van GWVV en SVGG. 
 
 
ACTIVITEITEN COMMISSIE 
Geen bijzonderheden. 
 

9 Schade reclamebord 
verhalen op Pius X 

Nico S/Arnold 

10 Rekening lampen 
kantine overleggen  

Wim 

12 Plastic inzamelen? 
Contact barploeg 

Wim 

19 Graafschap vragen 
jubileum 2013 

Wim 

24 Hoogte budget 
communiceren naar 

Ruud en Freek 

Wim 

25 Offertes vragen 
drankenhandels 

Erik 

26 Wedeo bellen 
belijning dug-out 

Erik 

27 Zoeken nieuwe 
hoofdsponsor 

Sponsorcommissie 

ACTIELIJST 
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3 Niek  Van de Pavert 
4 Walter  Hendrixen 
6 Paul  Wijsman 
6 Bryan  Wijkamp 
7 Willie  Zweers 
8 Ton  Scholten 
10 Petra  Bruins 
11 Sjoerd  Immink 
13 Wessel  Immink 
14 Cas  Steenbreker 
16 Hugo  Offenberg 
16 Dirk  Jansen 

G.W.V.V. Verjaardagskalender 
Wij feliciteren in de maand december: 

18 Nico  Slutter 
18 Robin  Klompenhouwer 
20 Hennie  Ketelaar 
20 Danny  van Wessel 
21 René  Hakvoort 
23 Justin  Bolk 
29 Frank  van dePavert 
30 Sebastiaan  Flipse 
30 Bianca  Aalders 
30 Joost  Schut 
31 Peter  van de Heiden 
31 Jeroen  Bruins 
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1 Lars Molenaar De Effies Boys 11 
2 Luca & Kristel Jansen FC Yuri Rose 9 
3 Martijn Klompenhouwer FC Middenmoot 9 
4 Petra Moreno Zuupelftal 9 
5 Douwe Flipse FC Cavia 8 
6 Frank v/d Schuur 3 reutjes en 5 teefjes 6 
7 Kees v/d Pavert The Kellers 6 
8 Koen Molenaar SDO Superboys 6 
9 Sebastiaan Flipse Miracle kappers 6 
10 Amber Lucassen Amberina's 4 
11 Andrès Moreno La Rosa 4 
12 Arnold Versleijen Welkoop 4 
13 Bart Rots FC Knalpoepers 4 
14 Bennie Bruins Bruunskes soccer team 4 
15 Bennie Mulder The Godfather 4 
16 Carlo Cornielje Wally team 4 
17 Cas Aalders The Cas-Boys 4 
18 Chiel le Comte FC Snelheid 4 
19 Chiel Terhorst De Vedette's 4 
20 Danny van Wessel DiiViiWii 4 
21 Dennis Lohschelder De Loodjes 4 
22 Dirk Jansen Dé Supertwaalf 4 
23 Dylano Aalders De nieuwkomer 4 
24 Edo Beskers FC De Middenstip 4 
25 Els Versleijen The Loverboys 4 
26 Emiel Kolks GWVV Toppers 4 
27 Erik Ketelaar Die Mannschaft 4 
28 Eugène Lucassen FC EL 4 
29 Evi Roes De SDOUC Girls 4 
30 Ferdie v/d Pavert T.K.S. 4 
31 Jacco te Kaat Tekati 4 
32 Jan Terhorst FC Bal op dak 7 4 
33 Jasper Engelen FC oh oh Jappie jo 4 
34 Jelle Boland Snelle Jelle 4 
35 Jeroen & Bianca Aalders De laatste linie 4 
36 Koen Nieuwenhuis Multi Culti 4 
37 Maik Jansen Crazy Piano's 4 
38 Maik te Kaat B.T.Z. 4 
39 Marcel v/d Pavert Superboys 4 
40 Marco Jansen FC LuKriMa 4 
41 Marie José Cornielje FC Kwiebus 4 
42 Marijke van Wessel Trotse oma 4 
43 Markus Schwartz PSV Eindhoven 4 
44 Martin Bolk FC Union Berlin 4 
45 Maud Rots FC Girlzzz 4 
46 Nick Pruijn FC Babilonia 4 
47 Nico Immink De elf van GWVV 4 
48 Nico Marcus FC Canon 4 
49 Noa Roes FC Meiden Club 4 
50 Paul Schut Schup 'm d'r in 4 
51 Paul Straub Zorgers 4 
52 Peter Roes FC Langs de lijn 4 
53 Rien Klompenhouwer V.A.W. 4 
54 Robin Klompenhouwer SV Bal lek 4 
55 Roel Jansen FC Gut und Lecker 4 
56 Roos Lucassen Roosje 4 
57 Sjoerd Immink FC Driet 4 
58 Stan v/d Pavert FC Stanislas 4 
59 Stijn Marcus FC Super 11 4 
60 Sven te Kaat FC Siofok 10 4 
61 Ted v/d Pavert oh oh United 4 
62 Theo Heutinck The Champ 4 
63 Theo van Wessel Opa Theo 4 
64 Thymo Scholten Rieze Thymo 4 
65 Tim Jansen FC Közanspor 4 
66 Ton Scholten Swinging spaghetti's 4 
67 Wessel Immink FC Kale Shi-tzu 4 
68 Erkan Basturk Bal moet in goal 2 
69 Ineke Klompenhouwer De Venz 2 
70 Jorick Messink De Billy Boys+6 2 
71 Lucia Heutinck Het geknipte team 2 
72 Wim Klompenhouwer De Langenhof 2 

D e Superelf is weer begonnen! 
Mede dankzij de sponsoring van Grandcafé De Bank in 
Doetinchem is het weer mogelijk om dit te organiseren. 
Dit seizoen hebben 72 coaches een team met 11 
spelers samengesteld om te strijden om het Superelf-
kampioenschap. Het is aan de voetballers van de vier 
teams van GWVV om te zorgen dat er veel punten 
worden verzameld voor de deelnemers van de Superelf. 
De deelnemers hebben daarbij weer een aantal 
originele teamnamen verzonnen. Het voetbal seizoen is 
al vanaf september bezig maar i.v.m. het inleveren en 
het verwerken van de formulieren is de Superelf gestart 
op zondag 31 oktober. 
Vanwege het slechte weer speelde alleen het tweede 
elftal een uitwedstrijd tegen SDOUC 3. Er werd met 0-2 
gewonnen waarbij Jimi Moreno en Tim Jansen 
scoorden. 
De superelf coaches die deze twee aanvallers hebben 
opgesteld krijgen hierdoor 3 punten per speler voor hun 
team. Omdat het tweede elftal tevens de nul heeft 
gehouden levert dit dus ook 3 extra punten op voor de 
keeper en 2 punten voor de verdedigers. 
Op zondag 7 november werd helaas alles afgelast en 
op 14 november werd door het slechte weer bijna alles 
afgelast. Alleen het tweede elftal speelde die dag uit 
tegen Grol 4. Op kunstgras werd er goed tegenstand 
geboden tegen de tegenvallende koploper uit Groenlo. 
Een gelijkspel zou een terechte uitslag zijn, maar 
uiteindelijk werd er toch met 2-0 verloren. 
Hoewel er de afgelopen weken weinig is gevoetbald zijn 
er door de teams van de superelf toch een aantal 
punten bij elkaar gesprokkeld. 
Op dit moment staat het team ‘De Effies Boys’ van Lars 
Molenaar aan kop van het klassement. Hopelijk wordt er 
de komende weken meer gevoetbald en gescoord, 
zodat het weer veel punten oplevert voor de teams van 
de Superelf.  
 
In de volgende Boogbal gaan we de eerste 
maandprijs uitreiken aan de winterkampioen. 
 
Kijk iedere maandag voor de tussenstand op de site 
www.gwvv.nl, (klik op Clubblad De Boogbal en 
onderaan deze pagina klik je op de link van Superelf). 
 
Veel succes allemaal, 
 
Marco 

GWVV superelf 
2010/2011  

sponsored by  

copie binnen: komt uit op: 
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 
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23-10-2010 GWVV 1 Zelhem 1 6 0 
23-10-2010 AZSV A3 GWVV A1D 1 0 
24-10-2010 GWVV 3 NVC 2 1 2 
24-10-2010 GWVV 4 Etten 4 6 2 
30-10-2010 GWVV A1D Grol A3 12 1 
30-10-2010 GWVV D1D SDOUC D2 4 2 
30-10-2010 GWVV D2 VVG '25 D4 2 3 
30-10-2010 FC Trias E4 GWVV E1 5 2 
30-10-2010 DZSV F2 GWVV F1 1 6 
31-10-2010 SDOUC 3 GWVV 2 0 2 
6-11-2010 FC Trias A3D GWVV A1D 0 2 

14-11-2010 Grol 4 GWVV 2 2 0 

Dat kump in de Boogbal 

 
 
 
 
 
•  Wij feliciteren 

- Jeroen en Bianca Aalders met de geboorte 
hun zoontje Dylano. Natuurlijk feliciteren wij 
ook Theo en Marijke als kersverse opa en 
oma en natuurlijk oom Danny niet te 
vergeten. Papa wordt er nu druk mee 
volgens het geboortekaartje. Dylano is 
overigens de jongste deelnemer in de super 
elf zijn ploegnaam is heel toepasselijk “De 
nieuwkomer” 
- Maik en Jory te Kaat met hun gesloten 
huwelijk. 
- Ferenc en Sandy Schepers met hun 12½ 
jarig huwelijk. 

• Tijdens de wedstrijd van het 1e elftal: 
Zegt een supporter: “Ik goa zodadelijk op 
uutneudiging van Arnold noar De 
Graafschap, moar hopen dat hi’j een goed 
pleksken hef met dit regenachtige weer. 
Een andere supporter: “Joa moar Arnold zől 
tog wel een sky-box hemmen doar.” 
Nog weer een andere supporter: “I’j zol toch 
wel zeker een scheid-box bedoelen.” 

• Een paar weken later komt Arnold de 
bestuurskamer binnen met allemaal krassen 
op de arm. Vraagt iemand in de bestuurs-
kamer: “Arnold doe I’j soms aan glassex?” 
Arnold moest het antwoord schuldig blijven 
waarop iemand anders reageert: “Het zol 
ook krassex konnen weazen.” 

• Overigens heeft iedereen zo zijn gewoontes 
of bijgelovigheden. Zo ook Tom Wanders, in 
de rust wordt hij gewisseld omdat Tom in de 
2e helft verhinderd was vanwege een 
presentatie in Doetinchem. Wat schetst de 
verbazing bij de GWVV 2 spelers, Tom komt 
onder de douche vandaan droogt zich af en 
stapt zonder een string of slip zo z’n broek 
in. Of de presentatie is gelukt zijn ze niet te 
weten gekomen. De spelers vragen zich nu 
echter wel af om wat voor een soort presen-
tatie het ging. Misschien zou Tom dat eens 
uit kunnen leggen. 

• Met de voetbalplaatjes zijn een aantal 
mensen behoorlijk druk geweest. Er is o.a. 
ook promotiemateriaal neergehangen in het 
clubhuis. Wat schetst onze verbazing de 
posters hangen er amper en ze zijn er al 
afgerukt. We weten dat sommige spelers erg 
gewild zijn, maar laat dat wat er neer-
gehangen is in godsnaam hangen. Of is het 
soms  een vorm van jaloezie? We trekken bij 
jullie thuis toch ook niet het behang van de 
muur.  
Wie de schoen past trekt hem aan? Een 
gewaarschuwd man telt voor twee. 

• Wordt het na al die afgelastingen niet eens 
hoog tijd dat  kunstgras hoog op de agenda 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V. 

komt te staan. Je hebt voor– en tegen-
standers van dat ‘plestic gres’, maar 
voetballen is in zo’n tijd als nu altijd mogelijk. 
Misschien kunnen we de KNVB warm maken 
voor ‘duit’ in het zakje om in ieder geval de 
scheve competitieverhoudingen te doen 
voorkomen. 

• Sven te Kaat ging een avondje naar Tilburg. 
Iedereen kent Sven wel zo’n beetje, hij doet 
nog geen pier kwaad, wordt hij zomaar het 
stadion uitgezet omdat je een Graafschap fan 
bent. Het moet toch niet gekker worden.  
Zijn mede supporter werd overigens nadat hij 
het stadion was verwijderd flink bekeurd voor 
‘Wild plassen’.  Nou daar zou ik ook wild van 
worden. 
Hopenlijk heeft Sven toch nog kunnen 
genieten van een heerlijk stapavondje in 
Tilburg. Deze was nu iets langer dan eigenlijk 
gepland. Zo heeft ieder nadeel toch weer z’n 
voordeel. 

• Onze penningmeester heeft samen met 
Bennie Mulder een zware kast op de 
bestuurskamer gezet voor de paperassen. 
Echter na het zware werk, was plots de 
sleutel hiervan kwijt. Stad en land werden 
afgezocht, maar geen sleutel. Maanden heeft 
de kast ongebruikt en op slot daar gestaan. 
Totdat iemand iets boven op die kast wou 
zetten. Goh, d’r ligt een sleutel bovenop. Het 
zou toch niet… Onder toeziend oog van onze 
frikandellenspecialist Rick Schut en wedstrijd-
secretaris Eugene werd alsof ze in èèn of 
andere tv-show zaten en een auto konden 
winnen de sleutel in het slot van de kast 
gedaan en ….warempel het was de sleutel 
die toebehoorde aan deze kast. Als Nico ons 
geld ook zo goed achter slot en grendel zet. 
Dan hoeven wij niet te vrezen!  
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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 
 Competitie Pupillen 

Afgelopen weekend zijn dan de eerste wedstrijden afgelast in verband 
met het natte weer. Komend weekend beloofd het ook erg nat te 
worden. Soms worden wedstrijden nog laat (lees; kort voordat de 
pupillen aanwezig moeten zijn) afgelast. Helaas is dit niet altijd te 
voorkomen, we hopen dat jullie er begrip voor  hebben. Als de 
trainers/leiders op tijd weten dat er een wedstrijd is afgelast, is het 
soms mogelijk om te trainen, ofwel in de zaal ofwel buiten op de 
oefenhoek. We proberen de pupillen dan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te brengen middels een mail. 
 
In de competitie doen de pupillen het prima! De meeste zeven/
elftallen draaien mee in de middenmoot. De D2 heeft het het 
moeilijkst, helaas kan Bryan even niet meedoen met de wedstrijden in 
verband met een enkelblessure. Gelukkig is hij wel van de partij bij de 
trainingen. De uitwisseling met spelers van de D2 naar de D1 loopt 
goed bij de thuiswedstrijden. Bij toerbeurt worden D2 spelers 
gevraagd om in te vallen bij de D1. Dat betekent soms dat de spelers 
op één ochtend zowel bij de D1 als de D2 spelen. De leiders van 
beide elftallen houden daar rekening mee, wat inzetbaarheid betreft. 
 
De E1 hebben hun eerste wedstrijd verloren met als gevolg dat Theo 
in diezelfde week nog een “straftraining” voor de jongens in petto had! 
Maar ook van deze training hebben de jongens genoten! Helaas 
moeten we melden dat Theo in verband met zijn werk de E1 niet 
langer meer kan trainen. Theo zal hen zaterdag’s nog wel blijven 
coachen. Gelukkig nemen Danny en Jeroen de trainingen over van 
Theo.  
 
De F1 doet het in deze zware klasse eigenlijk hartstikke goed. Wel 
moeten ze nog tegen de twee ongeslagen koplopers spelen, succes 
jongens! Met veel plezier hebben enkele van hen meegespeeld met 
het panna toernooitje bij de aftrap van de voetbalplaatjes. 
 
 Chiel 

Chiel Terhorst is ook weer actief bij onze jeugd. Elke week 
ondersteunt hij op donderdagavond de trainingen van de D1, D2 of de 
E1.  Elke week een ander team. Chiel super! 
 
 Voetbalplaatjes 

Wie spaart ze nou niet , de voetbalplaatjes van C1000. Het blijkt een 
groot succes, zowel voor de kinderen als voor volwassenen. Op 
school, na trainingen en na wedstrijden worden ze volop geruild om 
het boek zo snel mogelijk compleet te hebben. Een dank aan Nico 
Marcus, want onze “GWVV” plaatjes zijn toch wel erg mooi! Het is 
inmiddels ook mogelijk om een poster van je voetbalplaatje te 
bestellen. Info bij de C1000. 
 
 Winterstop 

Het duurt nog even, maar de winterstop zit eraan te komen. Onder 
voorbehoud vindt de afsluiting van de najaarscompetitie van de jeugd 
plaats in de sporthal op zaterdag 11 december. Natuurlijk hangt dit af 
van de afgelaste wedstrijden die misschien nog op die datum 
ingehaald moeten worden. Of het doorgaat en hoe laat welk team de 
zaal in kan lezen jullie tzt in het kastje, via de mail of van jullie trainer/
leider. In het nieuwe jaar zullen in week 3 de trainingen weer 
beginnen. Op zaterdag 22 januari is er dan weer het knakworsten 
toernooi. Info hierover komt later (kastje,mail of mondeling). 
Bovendien komt er nog een winteractiviteit op een avond, hierover 
later meer. 
 Koen Kampioen 

Wie kent de boeken nou niet? Koen Kampioen van schrijver Fred 
Diks. Er komt een tv-serie over de voetbalheld. De afleveringen zijn te 
zien op tv, in het voorjaar 2012, rond het EK. Eind van dit jaar gaat 
men in de Achterhoek op zoek naar een hoofdrolspeler, een jongen 
tussen de 10 en 13 jaar, die de rol van Koen wil vertolken. Tevens zijn 
ze op zoek naar 3 jongens en 2 meisjes die willen meespelen. Via 
Omroep Gelderland of de Gelderlander kun je je inschrijven. Dus 
houdt deze krant/omroep/site in de gaten. Want GWVV heeft veel 
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talent onder de jeugd, dus vast ook acteer talent! 
 

 Competitie A 
De A – junioren blijven het goed doen . Grol A3 ( dat wel verzwakt aantrad) werd thuis ruim verslagen. 
Natuurlijk scheelde het dat we  deze wedstrijd een beroep konden doen op Chiel en Kees . 
De week ervoor werd er enigszins onnodig verloren van AZSV. 
Zaterdag 6 november werd er veel afgelast , maar aangezien de A tegen Trias moest en deze 
vereniging beschikt over kunstgras ging deze wedstrijd door. Onze jongens lieten zien dat ze ook 
hierop uit de voeten kunnen. Met  Jordy en Tim erbij  leverde de reis naar Winterswijk 3 punten op. 
Zo klom de A naar een tweede plek. 
(Peter nog bedankt dat je als leider /coach ook nog als chauffeur de jongens hebt geholpen) 
 
 Floyd 

Zaterdag  30-10 was het schrikken voor Floyd, maar ook voor het team /leiding etc. Floyd kon al aan 
het begin van de wedstrijd niet meer verder. Hij was niet meer in staat om te staan en werd met de 
brancard van het veld gedragen, na contact met de huisartsenpost werd hij zelfs met de ziekenwagen 
naar het ziekenhuis gebracht. In Doetinchem kon men niet ontdekken wat er precies aan de hand was , 
met krukken werd hij naar huis gestuurd. Gelukkig verergerde de situatie zich niet en werd hij in de 
dagen erna steeds meer mobiel en had hij er dus steeds minder last van. Al met al (zo het er nu laat 
uitzien) is het dus goed afgelopen. 
We wensen Floyd veel beterschap, een goed herstel en alle personen nog bedankt voor de zorg voor 
deze speler van de A. 
 
 Winterstop/ winteractiviteiten A-junioren 

Gedurende de maanden december en januari zal er, zoals elk jaar, een periode zijn waar de 
voetbalactiviteiten stil liggen. De A-junioren zullen waarschijnlijk 15 december hun laatste training 
hebben van dit kalenderjaar, maar dat horen ze nog van hun trainers. In het nieuwe jaar wordt er dan 
weer begonnen op maandag 17 januari. 
In het nieuwe jaar zullen we ook een activiteit regelen voor deze groep (suggesties zijn van harte 
welkom)  en wanneer er weer een “snerttoernooi” georganiseerd wordt voor de senioren dan kunnen de 
A –junioren, net zoals bij het Jan Riekentoernooi, hieraan ook meedoen. 
We houden jullie op de hoogte. En mochten jullie zelf een keer gebruik willen maken van onze hal, laat 
het horen en dan kan er, in overleg met Bennie/Carla, vaak wel iets geregeld worden. 
 

G.W.V.V. jeugd 

H ier weer wat nieuws over onze jongens in 
de E1. De jongens die dit jaar misschien wel 
wat zwaarder zijn ingedeeld hebben het tot nu 
heel erg goed gedaan.  
Gezien de stand draaien ze goed mee in de 
bovenste delen van de lijst. Ach, soms hebben ze 
ook een mindere dag maar dat mag ook ge-
beuren. Bij deze groep is erg goed te zien dat 
regelmatige herhalingen tijdens wedstrijden en 
trainingen ten goede komt van het spel. En dat 
het dan in een spannende wedstrijd tegen Trias 
eens mis kan gaan en je dan ‘dik aan de kont’  
krijgt hoort er bij, maar gelukkig weten ze dat zelf 
ook. 
 

GWVV E-nieuws 

En natuurlijk aan alle ouders, leuk als jullie ook 
eens een stukje zouden willen schrijven. 
Tot tijdens de wedstrijden, allemaal komen kijken 
is ook erg gezellig voor supporters, kinderen en 
kantinepersoneel.... 

Pascal Bolk 

Acties tijdens 
het voetballen 
zijn er genoeg:  
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Zaterdag 30 oktober, 

M oest het weer gebeuren na 2 nederlagen 
op rij moesten de jongens van Varsselder 
tegen Grol A3. Peter had 2 jongens gehuurd 
voor deze wedstrijd van het 1ste elftal. Chiel 
Terhorst en Kees van de Pavert onze oude 
vedettes. Peter had zo’n sterke selectie dat de 2 
gehuurde jongen op de bank begonnen. Maar we 
waren net 5 minuten bezig toen viel Floyd 
Robben geblesseerd uit. Hij werd met de 
ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, de 
doctoren dachten aan een heup blessure. Hij 
werd gewisseld voor Kay Mulder. We gingen de 
2e helft met een 2-0 voorsprong de kleedkamer 
in. 
In de kleedkamer maakt coach Peter bekend dat 
de 2 huurlingen in het veld werden gezet. Dit was 
een top wissel het kon alleen maar goed uit-
pakken verwoordde de coach. 
Peter zei: ‘als jullie winnen doe ik een 
rondje in!’ Daar hielden de jongens 
van de A1 zich wel aan. 
Ze hebben de wedstrijd gewonnen 
met 12-1! 
Peter was na de wedstrijd helemaal de 
man omdat hij de wissels goed 
uitpaktte. Daarom bedanken we ook 
Ruud die ons de 2 spelers af stond. 
Wie er gescoord hebben is ons 
ontgaan maar het ware stuk voor stuk 
allemaal mooie goals.Zoals beloofd 
trakteerde de coach de jongens op 
een rondje in de kantine en daar 

waren ze allemaal erg blij mee. 
 
Zaterdag 6 november, 
De jongens van de A1 reisden af naar 
Winterswijk om te voetballen tegen Fc Trias A3. 
Het was slecht weer en Rob Hulshof dacht het is 
veel ste koud ik blijf mooi thuis! Ondanks dat 
onze vedette er niet was had Peter nog iemand 
achter de hand. Tim Heutinck en Jordy Steverink 
deden mee, het zijn geen voetballers uit het 1ste 
maar wel van hoog niveau. Tim stond meteen in 
de basis en Jordy begon op de bank. Tim zorgde 
als laatste man voor goede organisatie. Bij vlage 
werd er heel goed gevoetbald maar je kon het 
ook niet anders verwachten van de jongens van 
de A1. Ze hebben de wedstrijd gewonnen met 
een magere 0-2. Wij denken dat het komt door de 
afleiding langs het veld. 
Daar voetbalde 2 dames teams en de jongens uit 
Varsselder wisten niet wat ze zagen, dit hadden 
ze nog nooit gezien! 
 

Groeten van Bob Zweers & Kay Mulder. 

Gwvv A1 in vorm! 

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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RECTIFICATIE:  
In het artikel over Music Together 3 
in de vorige Boogbal was de lijst 
met sponsoren van dit concert niet 
volledig afgedrukt. Bij deze de naam 
van de ontbrekende sponsor: 
Autobedrijf Oto Hendriks uit 
Doetinchem. 
 
Music Together 3: 
Fanfare St. Gregorius heeft zondag 07 November 
j.l. het Music Together 3 concert succesvol 
afgesloten. Weken van voorbereidingen zijn er 
aan vooraf gegaan. Hoe dichter we bij het 
concert kwamen hoe meer puzzelstukjes er in 
elkaar vielen. En telkens maar weer creatief naar 
oplossingen zoeken als ergens een hobbel in de 
weg ontstond. Bijvoorbeeld een prachtig nummer, 
waarvan we dachten dat dit helemaal klaar was, 
bleek toch net niet in de goede toonsoort te 
staan.  Of zangers en zangeressen waar we 
stiekem op medewerking hadden gerekend, maar 
die deze keer niet konden deelnemen. Dat was 
voor ons jammer, maar zij zelf baalden hier nog 
veel meer van. Daarom waren we genoodzaakt 
om een andere verdeling te maken van de te 
zingen nummers.  Een andere oneffenheid in de 
weg was het aantal beschikbare zitplaatsen. Hier 
zijn vele mails en telefoongesprekken tussen de 
DRU en de Fanfare over geweest. Beiden 
hadden hiervoor verschillende belangen en 
voorkeuren. Uiteindelijke zijn we, door middel van 
een compromis, hier goed uitgekomen. 
Op zaterdag 06 november zijn we vanaf 08.00 
uur begonnen met de opbouw van het podium. 
Na intensief overleg met de verschillende partijen 
was het podium, incl. catwalk, rond de middag 
geheel opgebouwd. Precies zoals we dit vooraf in 
onze gedachten hadden. Daarna werd het licht 
en geluid opgebouwd en konden we het geluid 
uitproberen. (zogenaamd een  sondcheck)  Bij 
iedereen begon het nu al wel een beetje te 
kriebelen.  Om 16.00 uur begonnen we met een 
complete doorloop van het programma, geheel 
met lichtshow, projectie en een ludieke 
presentatie. (“Ja Jimi, de eerste keer doet.......”) 
Dit was tevens het moment dat de muzikanten 
voor het eerst het filmpje terugzagen van de 
danscapaciteiten. Dit ging met de nodige hilariteit 
gepaard. Maar ook de historische beelden van de 
Fanfare en het dorp Varsselder Veldhunten, 
maakte veel indruk.  Ook was er bewondering 
voor de danseressen, die het moesten doen met 
een dansplek zo groot als twee postzegels! Voor 
de tamboers en vendeliers was dit nog even het 
moment om de puntjes op de i te zetten, en een 

strijdplan te maken hoe men tijdens het 
concert vanaf achter in de zaal naar 
het podium te komen. Na afloop van 
deze doorloop konden we de balans 
opmaken. Er waren slechts enkele 
momentjes waar we nog iets aan 
moesten gaan sleutelen. Op zondag 
nog even wat telefoontjes over en 
weer, en we waren er helemaal klaar 
voor. Dan volgt onverwacht een 
afmelding van een groep enthousiaste 
zangers en zangeressen die een 
Flower Power- medley zouden gaan 
zingen. Tijdens de generale zag het er 
prima uit, maar zelf hadden zij er “geen 
goed gevoel” bij. Jammer, maar een 
moedig besluit waar we respect voor 
hebben.  Snel maar even een 
aanpassing in de programmering 
doorvoeren. 
En dan het grote moment, na vijf jaar 
wachten: Zondag 07 November 2010: 
Musci Togethe 3.  Vanaf de eerste 
noten van het eerste nummer wisten 
we het:  Dit wordt ons muzikaal 
feestje!!!!  Maar niet alleen voor ons, 
maar vooral ook voor het publiek in de 
popzaal.  De vele hoogtepunten zijn 
bijna niet op te noemen. En als je 
tijdens de nummers voorzichtig de zaal 
in keek, zag je aan de gezichten van 
de mensen in de zaal, dat zij zichtbaar 
genoten. Voor ons werkte dit weer als 
een enorme stimulans. Het resultaat 
hiervan was dat de muzikanten 
helemaal los gingen op het podium. De 
ene keer al swingend op de  
discomuziek, een andere keer sfeer 
creëren door met de lampjes op de 
lessenaar te gaan zwaaien tijdens een 
gevoelige ballad.  De avond vloog 
voorbij, en voor we het wisten sloten 
we het concert af met het nummer Hey 
Jude van de Beatles. Een waardige 
afsluiting waarbij alle zangers en 
zangeressen het podium op kwamen 
om dit gezamenlijk nummer te zingen. 

Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER 

kijk voor complete dorpskalender op 
www.varsselderveldhunten.nl  

November 
19/20 speculaasactie fanfare 
21 Intocht Sinterklaas 
24 vakliedenavond SGVV  
December 
4 Oud papier ophalen 
16 potstootavond GWVV 

Music      Together 3       2010Music      Together 3       2010  



Boogbal nr. 3 pagina 16 

BOOGBAL SEIZOEN 2010 - 2011 (vervolg dorpsnieuws) 

Met een staande ovatie en een toegift kwam er 
een eind aan het concert.  Na afloop hebben we 
zelden zoveel positieve reacties mogen 
ontvangen.  Ook van de mensen die niet uit 
Varsselder Veldhunten kwamen.  Zij hadden 
diepe bewondering voor de saamhorigheid van 
ons dorp. Een terechte opmerking diezelfde 
avond nog op Twitter: “Daar waar een klein dorp 
groot in kan zijn.......” 
Vanaf deze plaats willen we alle mensen 
bedanken die op welke wijze dan ook, hun 
steentje hebben bijgedragen om Music Together 

3 tot zo’n succes te maken. Zonder hun inzet en 
enthousiasme was ons dit niet gelukt. 
 
DVD’s van dit concert zijn te bestellen bij Maarten 
Wijkamp, tel. 0315-630772. De kosten zijn € 
10,00 per stuk. Foto’s van het concert zijn te 
bekijken op www.gregoriusvarsselder.nl  
 
Groeten, Leo Jansen 
Fanfare St. Gregorius  

uur t/m 16.00 uur open en is er gelegenheid om 
zakjes speculaas te kopen. 
De prijs voor één zakje  speculaaskoeken 
bedraagt slecht  € 3,00. Bij afname van meerdere 
zakjes zakt de prijs naar € 2,50. Het 
telefoonnummer van De Tent is 685707. 
 
De Fanfare is op zoek naar bedrijven, winkels, 
verenigingen of instellingen die in de  Sinterklaas 
periode een attentie willen uitdelen aan klanten of 
medewerkers. Hiervoor zijn onze zakjes met 
speculaas uitstekend geschikt. Tips, 
aanmeldingen of bestellingen zijn van harte 
welkom bij Jan Aalders tel. 632727 en Henri 
Hebbink tel. 632695. 
 
Bestuur en Leden bedanken U alvast voor Uw 
steun.   

 
 

F anfare St. Gregorius uit Varsselder-
Veldhunten houdt op vrijdagavond  19 
November en zaterdag 20 November haar 
Speculaas actie.   
Er worden zakjes met hierin 10 grote 
speculaaskoeken aangeboden. De koeken 
worden door de Echte Warme Bakker gebakken, 
waardoor de kwaliteit gewaarborgd is. De 
muzikanten gaan vrijdagavond in de thuishaven 
Varsselder-Veldhunten deur aan deur rond. Op 
zaterdag worden zoveel mogelijk buurtdorpen 
van Gemeente Oude IJsselstreek opgezocht.  
 
Het jaar 2010 is het jaar van Music Together 3. 
De muzikanten genieten nog na van deze 
prachtige avond. Ook het publiek genoot met 
volle teugen van alles wat er op deze avond de 
revue passeerde. Maar wat ons als vereniging 
nog het meest tot tevredenheid stemde was het 
enthousiasme van onze jeugdleden. De opzet 
van dit concert heeft een aantrekkingskracht van 
een magneet voor jonge toekomstige 
muzikanten. En dat vertaald zich in een record 
aantal leerlingen, maar ook een maximaal aantal 
leden sinds het bestaan van Fanfare St. 
Gregorius: 
Maar liefst 65!!! We kunnen dus met recht 
spreken van een gezonde en een bloeiende 
vereniging. 
U kunt zich voorstellen dat we hier met z’n allen 
bijzonder trots op zijn.  
Wat natuurlijk wel een must is, dat al deze 
muzikanten wel een instrument nodig hebben om 
muziek te kunnen maken. En daar is veel geld 
voor nodig. Dit komt niet uit de lucht vallen, maar 
daar moeten wij wel wat voor doen! En U voelt 
hem al aan komen: Daar hebben we de 
speculaas actie voor bedacht. 
 
De opbrengst van de speculaas actie gaat in zijn 
geheel naar de Jeugdafdeling van de Fanfare. 
Het komt ten goede aan de aanschaf van nieuwe 
instrumenten. Tevens is het geld nodig voor de 
nieuwe opzet van het opleiden van de Jeugd-
leden. Dit gebeurt volgens het project  
“Muziek maak je zelf”.  
 
Tijdens de speculaasactie op zaterdag 20 
November is het gildegebouw De Tent van 10.00 

Fanfare St. Gregorius organiseert :  

    SPECULAAS-ACTIE  
Vrijdag 19 November 2010 en zaterdag 20 November 2010 

In de voetbalkantine 
(locatie soos) hadden de 
vrijwilligsters van de Zonnebloem afd.Varsselder-
Veldhunten een gezellige middag voor hun 
gasten georganiseerd. 
De middag begon om 14.00 uur met koffie en 
zelfgebakken kruidkoek. 
Daarna vertelde Stef Hermsen van de 

Ontspanningsmiddag 
27 oktober 



Boogbal nr. 3 pagina 17 

BOOGBAL SEIZOEN 2010 - 2011 (vervolg dorpsnieuws) 

oudheidkunde vereniging mooie 
verhalen over vroeger met prachtige 
dia’s van de verschillende plaatsen in de 
Gemeente Oude IJsselstreek. De 
aanwezige mensen (ongeveer 30) 
genoten zichtbaar en hadden ieder wel 
een aanvullend verhaal over de vroegere 
tijden. 
Na een drankje werd de eigengemaakte 
soep geserveerd op een mooi gedekte 
tafel. 
Ook de nasi en chilli con carne met 
bijbehoren smaakten heerlijk. 
Kortom: weer een geslaagde middag, die 
zeker navolging verdient. 

 
De vrijwilligsters van De 
Zonnebloem. 
Dianne Bujak 
 
Wilt u alle foto’s bekijken ga naar de 
website 
www.varsselderveldhunten.nl 
In het linkerrijtje zie je V.D.V.V. 
Ga daar met de muis op staan. 
Dan zie je : overige verenigingen. 
Dan ga je daar met de muis op 
staan" 
Dan komt er ook De Zonnebloem te 
staan. 
Ga daar met de muis op staan en 
klik dat aan. 
Nu zie je een verhaaltje over 27 
oktober over de 
ontspanningsmiddag in de 
voetbalkantine. 
Onderaan het berichtje zie je: Klik 
voor een sfeerimpressie. 
En daar staan alle foto's. Ook kun je 
ze uitprinten, als diavoorstelling 
laten zien aan je ouders enz. 
Geniet ervan. 
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E-mail: 
gemeenschapshuis@varsselderveldhunten.nl 
Website: www.varsselderveldhunten.nl 
 

L angs deze weg willen wij u als bestuur / 
projectgroep op de hoogte brengen van de 
voortgang.  
Het nieuwe bestuur van SGVV heeft per mei de 
fakkel overgenomen van het oude bestuur van 
Stichting Sportbelangen. Deze stichting is nu 
notarieel omgevormd naar de nieuwe stichting. 
De bijbehorende verbrede nieuwe doelstellingen 
zijn hierbij notarieel vastgelegd. 
 
Onder de vlag van het stichtingsbestuur 
functioneert de bouwcommissie.  
Zij houdt zich vooral bezig met de 
voorbereidingen voor de daadwerkelijke bouw.  
 
Lokale ondernemers zijn onlangs uitgenodigd om 
mee te denken over de offerte van de aannemer. 
N.a.v. deze avond is de bouwcommissie op dit 
moment bezig de gedane voorstellen / 
aanbiedingen naast de offerte van de aannemer 
te leggen. Uiteindelijk zal dit resulteren in een 
getekende offerte voor eind november 2010. 
 
Een volgende stap vanuit de bouwcommissie is 
een avond  beleggen met mensen uit Varsselder-
Veldhunten met een bouwachtergrond in de 
ruimste zin van het woord. We willen gebruik 
maken van de inzichten, ervaringen, kennis en 
kunde die in het dorp aanwezig zijn. Een 1e 
avond heeft inmiddels met hen plaatsgevonden.  
24 november staat een 2e avond gepland. 
 
Hoewel we in oktober niet hebben  kunnen 
starten met bouwen, gaan we ondertussen als 
bestuur / projectgroep gewoon verder met de 
voorbereidingen. 
Een bijkomend aspect is dat we als bestuur/ 

projectgroep geconfronteerd zijn met een 
bezwaar tegen de door de gemeente verleende 
bouwvergunning. Als bestuur vinden we dit 
spijtig, maar respecteren de mogelijkheid die 
onze rechtsstaat biedt.  
 
Naast de nieuwbouw, komt er ook nog een 
renovatie van het bestaande gedeelte. 
We zijn o.a. bezig met een nieuwe vloer in de 
sportzaal. 
Ook zijn we bezig om te kijken hoe we zaken 
zoals verhuur meer kunnen structureren.  
 
Het binnenhalen van geld via verschillende 
landelijke fondsen loopt nog steeds door. We 
mogen stellen dat we hierin volgens verwachting 
scoren.  
Regionaal hebben wij al toezeggingen van de 
Rabobank Graafschap – Zuid en Wonion. 
Vanuit het landelijke toonaangevende 
Oranjefonds worden we ondertussen als een 
voorbeeld gezien voor andere dorpshuizen.  
Vooral hoe wij invulling geven aan het 
gemeenschapshuis qua onderling 
samenwerkende partijen. 
Een 1e prioriteit heeft op dit moment de 
provinciale aanvraag. Deze moet voor eind van 
het jaar ingediend zijn. 
 
De conclusie is dus dat de voortgang er nog 
goed inzit, ook al lijkt dat voor een buitenstaander 
soms anders.  
Als bestuur streven we nog steeds alle 
zorgvuldigheid na. Om voor onszelf als bestuur 
e.a. goed op een rij te zetten, zijn we op dit 
moment bezig met het opzetten van een 
beleidsplan. Van daaruit willen we gaan werken. 
Zodra we deze klaar hebben zullen we deze 
plaatsen op de website. 
Vanuit het bestuur zullen de komende maanden 
steeds meer personen benaderd worden om op 
een of andere wijze een steentje bij te dragen.  
De verenigingen zullen we de komende tijd nog 
een keer uitnodigen voor een terugkoppeling. 
Maar ook alle inwoners willen we graag nog een 
keer informeren over alles wat staat te gebeuren 
in 2011. Een datum zullen we prikken zodra 
zaken concreet zijn. 
Mocht u nu van mening zijn nu al iets te kunnen 
betekenen, meldt u dan bij een van de 
bestuursleden. 
 

Zodat we later vol trots kunnen zeggen  
“van en door het dorp gerealiseerd”. 

Stichting Gemeenschapshuis 

Stichting Gemeenschapshuis 
Varsselder
Varsselder--Veldhunten (SGVV)

Veldhunten (SGVV)  
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Weet je nog van 
toen? 

 

G eef ons heden ons dagelijks brood, 
baden we vroeger meerdere keren per dag, 
voor we begonnen te eten.  
Deze regel is mede door de welvaart verwaterd 
en vervangen door de kreet “Brood op de plank”. 
Men zegt wel eens, een mens leeft niet van 
brood alleen, maar een dag zonder brood is bijna 
niet voor te stellen. Het bakken ervan heeft altijd 
bestaan, al waren de manieren in het verleden 
wel anders dan nu. Veel mensen hadden zelf een 
bakhuisje bij hun woning staan of een oven in de 
bijkeuken. Er werd ook veel in de fornuiskast 
gebakken en al deze methoden noemde men 
“weg of stoelen bakken”. Het beslag werd in een 
pan gemaakt en gekneed op tafel, met meestal 
een aantal kinderen er omheen die het bekeken 
en een stukje van het deeg knepen om er een 
poppetje van te maken. Vervolgens werd de bak 
met deeg achter de kachel gezet met een krant 
erover om te rijzen. In de zomer werd het deeg 
ook wel eens in een theedoek gedaan en in bed 
onder de dekens gestopt, waar het door de 
warmte ook rees. Hierna werd de massa in 
vormen gedaan en de ruggen van het brood met 
een eierdooier ingesmeerd en met een mes er 
strepen overgemaakt. Als de broden na het 
bakken in de oven afgekoeld waren, werden er 
platen afgesneden en proefde het als cake, zo 
lekker. Behalve het zelf bakken, was er ook nog 
een warme bakker in het dorp, die zorgde voor 
de nodige aanvulling. Hier ter plaatse was dat 
Lukassen, waar sinds 1892 al brood werd 
gebakken. Eerst Drikus en later Bernard 
Lukassen, ze stonden bekend als roggebrood 
specialisten in deze omgeving. De vijf- en 
tienponders waren overbekend. Toen dit bedrijf 
groter werd, nam Harry, één van de kinderen van 
Bernard en Bertha Lukassen op zeer jonge 
leeftijd de bakkerij over. Bijna zonder scholing 
nam hij de wijze lessen van zijn vader ter harte, 
samen met zijn eigen aangeboren kennis van het 
bakken. De oven werd in het begin nog gestookt 
met takkenbossen, die eerst hadden staan 
drogen aan de bosmiet. Wanneer de bessen in 
de bakkerij lagen, viel er nog wel eens een nest 
met jonge muizen uit waarna de bakker riep: “Het 
vlees krijgen de klanten er gratis bij”. Harry was 
altijd zeer druk, en zijn broers hielpen hem vaak 
met werkzaamheden. In de toen nog grote 
gezinnen was dagelijks een flink aantal broden 
nodig. De schoolkinderen kregen ook wel eens 
de boodschap mee, om na schooltijd brood te 
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halen bij Lukassen. Als je met de 
fiets was, werden de broden onder 
de snelbinders gedaan, die dan bij 
thuiskomst gehalveerd waren. Ook 
werd er aan het brood gebeten, 
uitgehold en de mak er weer 
voorgeplakt. Toen we in onze jeugd 
voor het eerst krentenbrood zagen, 
dachten we dat er vliegen in zaten 
die Harry met de mepper kapot had 
geslagen. Tijdens de oorlogsjaren 
werd het bakken moeilijker, omdat 
Harry moest onderduiken, en zijn 
vader het werk grotendeels 
overnam. Zo zorgde hij met de 
destijds Pastoor Schurink, die van 
Utrecht kwam, dat er bij Lukassen 
honderden broden werden 
gebakken en bezorgd bij de hongerlijdende mensen in het westen van het land. Wit brood kende men 
in die jaren bijna niet, alleen grijs met de zemelen erin, dus eigenlijk een voorloper van het 
hedendaagse volkorenbrood. Na de oorlog nam Harry de plaats in de bakkerij weer in en kwamen  er 
meerdere soorten brood. Wel moest men voor het zogenaamde melkbrood en gebak, melk boter en 
eieren naar de bakkerij brengen, omdat veel producten nog op de bon waren. Maar al spoedig kwam 
na de magere oorlogsjaren een opbloei in het maatschappelijke leven. Er werd een nieuwe bakkerij 
betrokken naast de maalderij, wat tevens een ontmoetingspunt was voor dorpsfiguren die na een 
cafébezoek even kwamen bijpraten. Op zijn dagelijkse ventroute op een transportfiets met korf voorop, 
in een hagelwitte jas was Veldhunten altijd Harry’s laatste bezoek tot laat in de avond. Soms konden de 
mensen niet naar bed, omdat de bakker nog niet was geweest. In noodgevallen vond men dan de 
volgende morgen een paar broden in een zak aan de klink van de deur. Het was ook geen pretje om 
vooral in de winter op onverlichte modderwegen in Veldhunten brood te bezorgen. Met zijn tasje aan de 
nek en potlood achter het oor waarmee hij de getallen in de huishoudboekjes optelde, daar kon geen 
telmachientje tegen op. Met een knipslamp verdween hij weer als Sinterklaas in de nacht. In latere 
jaren kwam hij met een bakfiets, weer later met een bestelauto en hij bracht ook levensmiddelen uit de 
winkel mee, die zijn vrouw Len beheerde, en allerlei bestellingen verzorgde. Bakker Harry ging zich ook 
toeleggen op krentenbrood en taarten, wat zijn specialiteit was en waar hij ook buitenplaatselijk om 
bekend stond. In zijn veelzijdigheid beheerde hij met zijn vrouw en broer Jan ook het café en feestzaal 
bij tal van evenementen van verenigingen en bruiloften. Samen brachten ze in 1962 een diepvrieshuis 
tot stand voor klanten, wat ook een uitkomst was voor brood en gebak, wat betreft houdbaarheid. Zo 
kende elk jaargetijde, ook in de bakkerij 
zijn gewoonten. Met Pasen kregen alle 
kinderen een broodhaantje, met een krent 
erin als oog, en met Sinterklaas een 
speculaaspop. In deze topmaand voor een 
bakker, werden er grote aantallen taarten 
en speculaaspoppen van soms wel een 
meter hoog gebakken. Het was dan in de 
bakkerij en winkel van Lukassen met recht 
“de zoete inval”. De uren slaap waren dan 
voor Harry en zijn helpers schaars, en kon 
men hem nog wel eens ingedut in een 
hoek aantreffen. Zijn beroep en werk was 
zijn levensmotto en ging voor alles. Dit 
hield hij vol tot 1976, totdat de gezondheid 
hem in de steek liet en hij het bakkersvak 
moest opgeven. Uit andere dorpen werd 
de broodvoorziening overgenomen, of 
men ging zelf op pad. 
 
B. Kroesen. 
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Standen en Topscoorders 2010-2011  
STAND 1e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 1 9 22 41 10 

KSH 1 10 22 37 20 
Bredevoort 1 9 19 13 7 

MEC 1 8 16 31 13 
KSV 1 9 14 16 15 

Stokkum 1 8 13 22 17 
Keijenburg. Boys 1 9 12 20 21 

GWVV 1 7 9 13 14 
SVGG 1 9 8 14 22 

Zelhem 1 8 7 5 19 
Marienveld 1 8 6 10 19 
Winterswijk 1 10 0 8 53 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 5 7 19 42 13 

Den Dam 2 6 16 29 10 
Zeddam 3 7 13 19 19 
Terborg 4 6 12 21 12 

NVC 2 6 9 12 16 
Halle 3 6 8 19 25 

Stokkum 3 7 8 12 18 
SDOUC 7 8 6 9 17 

VVL 4 4 4 10 11 
GWVV 3 3 0 3 9 
VVG '25 5 6 0 6 32 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Grol 4 8 20 18 6 

Ulftse Boys 3 7 13 20 14 
KSH 2 8 13 21 14 

SDOUC 3 7 12 14 10 
VIOD 5 7 11 21 19 

Zeddam 2 7 11 17 20 
Silvolde 3 8 11 22 19 
GWVV 2 8 11 8 9 
Terborg 3 6 9 16 14 
VVG '25 3 8 6 28 35 

WVC 4 8 5 10 19 
SVGG 2 8 4 14 30 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Zeddam 4 9 19 28 15 

NVC 3 6 18 29 8 
Silvolde 6 7 18 39 5 
GWVV 4 6 15 25 10 
VVG '25 4 6 14 25 9 

Gendringen 6 8 12 28 26 
Etten 4 7 7 25 20 

Stokkum 4 5 6 21 16 
Dinxperlo 5 8 6 18 32 
Terborg 5 6 3 15 25 

Den Dam 3 7 3 7 52 
Wolfersveen 3 7 0 5 47 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 1 8 19 38 8 
MEC 1 8 16 31 13 
KSH 1 8 16 29 16 

Bredevoort 1 8 16 10 8 
Stokkum 1 7 13 21 14 

Keijenburg. Boys 1 8 12 17 15 
KSV 1 8 11 11 15 

GWVV 1 7 9 13 14 
SVGG 1 8 8 12 19 

Zelhem 1 8 7 15 19 
Marienveld 1 8 6 10 19 
Winterswijk 1 8 0 7 46 

Topscoorders 
Frank van de Schuur 4e 5 
Jasper Engelen 1e 4 
Ramiro Tersteeg 1e 4 
Kees v.d. Pavert 1e 4 
Han v.d. Pavert 4e 4 
René Hakvoort 4e 4 
Marco Menke 4e 3 
Theo Heutinck 4e 3 
Maik Jansen 1e 2 
Tim Jansen 2e 2 
Markus Schwartz 2e + 3e 2 
Paul Geelen 2e + 4e 2 
Andres Moreno 4e 2 
Ferdie van de Pavert 4e 2 
Martin Bolk 1e 1 
Tom Wanders 2e 1 
Jimmy Moreno 2e 1 
Werner Wellink 2e 1   
Jos Ketelaar 2e 1 
Dennis Boerboom 3e 1 
Niek v.d. Pavert 3e 1 
Marc Arnold 4e 1 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

WVC-SKVW-Winterswijk A3 7 18 38 20 
GWVV A1D 8 18 36 6 

Grol A3 9 18 36 28 
Silvolde A2D 8 17 17 12 

AZSV A3 6 15 26 7 
Gendringen A2 7 13 29 17 

MEC A1D 7 10 25 24 
FC Trias A3D 8 9 20 29 
Terborg A1 7 6 11 23 
SDOUC A2 9 6 11 37 
AD '69 A2D 7 1 11 27 

Longa '30 A4 7 1 7 37 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Meddo D1G 9 24 46 15 
FC Trias D2 8 19 18 10 
Ajax B D1 7 18 44 12 

Longa '30 D3 8 18 46 17 
KSH D1 8 16 22 15 

GWVV D1D 7 12 25 17 
Vosseveld D1G 8 12 39 33 

SDOUC D2 8 6 24 41 
AZSV D4 8 6 10 41 

WVC-Winterswijk D3 8 4 17 38 
WVC-Winterswijk D4 7 3 10 38 

Ulftse Boys D2 8 1 11 35 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Longa '30 D5 8 24 83 2 

Varsseveld D3 7 17 34 7 

AZSV D7 7 16 29 19 

Ajax B D2 7 14 41 12 

Terborg D3 7 13 38 21 

Bredevoort D2G 7 11 17 17 

DZSV D2 9 8 20 50 

AZSV D8 7 6 15 38 

Varsseveld D4 7 5 10 23 

GWVV D2 6 4 17 27 
VVG '25 D4 7 3 10 44 
Silvolde D3 7 1 6 60 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Erix E1 7 19 41 13 
DZSV E3 8 19 49 12 

FC Trias E4 7 18 55 13 
Den Dam E1 7 13 35 22 
GWVV E1 7 12 33 22 

AZSV E5 8 12 38 31 
Westendorp E1 8 11 37 33 
Ulftse Boys E3 7 10 33 33 
Varsseveld E3 7 7 21 21 

AD '69 E2 7 3 21 73 
VVG '25 E4 6 0 9 32 
SVGG E1 7 0 5 72 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
SVGG F1 6 18 44 9 

Etten F1 6 18 41 8 

SKVW F1 7 15 35 8 

Ajax B F1 7 15 33 20 

Varsseveld F3 7 12 39 17 

Erix F1 4 9 19 11 

GWVV F1 5 9 25 18 
VVG '25 F2 5 6 10 16 

DZSV F2 7 6 11 28 

Bredevoort F1 7 3 9 39 

KSH F1 8 3 9 56 

Den Dam F1 7 0 3 48 

Topscoorders A-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Stan van de Pavert 10 
Kees van de Pavert 8 
Dirk Jansen 5 
Joel Robben   2 
Twan Berndsen 2 
Thymo Scholten 2 
Bob Zweers 2 
Jordi Bussink 1 
Niels Huntink 1 
Chiel Terhorst 1 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Juul 16 
Dion 2 
Thomas 2 
Lars 1 
Sam 1 
Casper 1 
Menno 1 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Bart 20 
Douwe 6 
Jelle 2 
Timo 1 
Justin 1 
Cas 1 
Sjoerd 1 

Topscoorders D2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Robin Klompenhouwer 8 
Sam Overbeek 4 
Wessel Immink  2 
Djim Molenaar 2 
Bryan Wijkamp 1 
Koen Bussink 1 
Mick Besselink 1 

Topscoorders F-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sem Schepers 10 
Merlijn Wolters 9 
Koen Offenberg 3 
Kai Messing 2 
Thijs Hegman 1 


