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W e kunnen deze Boogbal wederom niet 
veel voetbal melden helaas. De Winter heeft 
vroeg zijn intrede gedaan en maakt voetballen op 
een hard en besneeuwd veld onmogelijk. Toch 
zijn er nog wat wedstrijden doorgegaan op de 
soms half harde velden. Nu zie je bv ook dat de 
clubs met kunstgrasvelden al een aantal wed-
strijden voor liggen tov andere clubs. Maar goed 
dat de KNVB een aantal algehele afgelastingen 
heeft doorgevoerd anders zouden de verhou-
dingen helemaal scheef komen te liggen. De 
besturen zouden eens goed met de KNVB aan 
tafel moeten om voor bovenstaand probleem een 
goede oplossing te kunnen bieden. Er zou maar 
1 oplossing mogelijk zijn door gewoon december 
t/m februari uit het programma te halen en mei, 
juni er bij aan te plakken. Het mag dan zo wezen 
dat je dan in de knoop komt met nacompetities 
en dorpsfestiviteiten als de kermissen enz. Maar 
dit problem heb je ook in september, en niet in 
alle dorpen hebben ze tegelijk kermis. Het 
bestuur zou er goed aan doen om deze 
problematiek eens op de bestuurstafel te krijgen 
bij de KNVB. De onzekerheid van voetballen in 
de afgelopen tijd is ook niks, niet voetballen, wel 
voetballen, trainen, geen trainen, trainen,zoja op 
het veld? Zo nee in de zaal? In de zaal gympies 
mee, niet in de zaal waar dan wel? In het bos? 

Nieuws 
AGENDA 

9 januari  snerttoenooi/  
   nieuwjaarsbijeenkomst 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 
 

Op zondag 9 januari a.s. wordt de G.W.V.V. nieuwjaarsbijeenkomst  
gehouden, hierbij willen wij iedereen uitnodigen  

die G.W.V.V. een warm hart toedraagt. 
 

Aanvang 13.15 uur met om 13.30 uur nieuwjaarstoespraak door onze 
voorzitter, daaropvolgend de huldigingen van 25-jarige en  

40- jarige jubilarissen. 
 

Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst wordt er voor de actieve leden 
een snerttoernooi georganiseerd.  Opgave via leider. 

Aanvang 11:00 uur.  
 

Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs, wij wensen u 
 prettige feestdagen en tot zondag 9 januari in het clubhuis. 

 
 
 

                                      Het bestuur 

Als het glad is niet, dan oefenwedstrijd op 
kunstgras tegen wie? Zoja hoe laat en waar? Wat 
als tegenstander toch competitie moet 
voetballen? Zonee wat dan? Helemaal niets? Of 
toch nog ergens? 
Om gek van te worden toch, petje af voor de TC 
die alles toch weer prima geregeld heeft, zeker 
nu ze ook druk bezig zijn om een nieuwe trainer 
te zoeken. Ruud heeft aangegeven aan het eind 
van het seizoen te stoppen bij GWVV. Drie jaar is 
hij dan trainer/coach geweest bij GWVV hij heeft 
dit niet onverdienstelijk gedaan waarin hij een 
keer de nacompetitie haalde en als klap op de 
vuurpijl vorig jaar het kampioensschap behaalde. 
We komen hier in de Boogbal van april later in 
het seizoen nog op terug en zullen dan met Ruud 
zijn bevindingen als trainer bij GWVV nog eens 
rustig de revue laten passeren.   
Terug naar de tijd waarin we nu zitten. Wellicht 
wordt er komend weekend nog gevoetbald, maar 
dat ziet er met de weersvooruitzichten niet naar 
uit. De kerst en de gezellige tijd rondom oud en 
nieuw komt er aan, dat betekent  tijd van 
bezinning en het overdenken van de dingen die 
zijn gebeurd het afgelopen jaar. Maar wat veel 
belangrijker is vooral het vooruit kijken in het jaar 
2011. Wat gaan we doen, plannen maken, 
veranderingen doorvoeren enz. Dat heeft toch 
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D e laatste weken was het winterse weer al 
volop aanwezig en lijkt het erop dat GWVV al 
vroeg winterstop heeft. 
Eerst was het de regen, later de sneeuw en vorst 
die zorgen dat de velden onbespeelbaar werden.  
 
Op 21 november werd er nog wel een wedstrijd 
gevoetbald. Dit was de wedstrijd tegen 
Winterswijk. Het hoofdveld was tegen alle 
verwachting in zeer goed hersteld van de vele 
regen die er gevallen was. Als we op de ranglijst 
kijken zien we Winterswijk op de laatste plaats 
staan met 0 punten. Al snel wordt er dan gezegd, 
als jullie daar niet van winnen…. 
Ja, das altijd gemakkelijk gezegd maar het moet 
nog wel ff gebeuren… 
De ploeg van Winterswijk was niet meer de ploeg 
van het begin van het seizoen toen er bijna 
iedere wedstrijd dik verloren werd maar een 
ploeg die de laatste wedstrijden maar nipt verloor 
en hard knokt voor de eerste puntjes. GWVV dat 
een aantal weken geen competitie speelde ging 
gretig het veld in tegen Winterswijk dat wel de 
meeste wedstrijden speelde omdat ze in 
Winterswijk van kunstgras voorzien zijn… 
Terecht bleven de 3 punten in Varsselder, maar 
daar moest wel even voor geknokt worden. 
Winterswijk bleek inderdaad niet eens zo’n 
slechte ploeg die volgens velen niet eens onderin 
hoeft te eindigen… 
Doelpuntenmakers, Jasper Engelen 1x en Kees 

G.W.V.V.  1  
al vroeg winterstop??? 

 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 
19 december GWVV 1  - MEC 1   aanvang 14:30 uur 
23 januari  Stokkum 1 - GWVV 1   aanvang 14:30 uur 
30 januari  Keyenb. B 1 - GWVV 1   aanvang 14:30 uur 
6 februari  KSH  - GWVV 1   aanvang 14:30 uur 
13 februari  GWVV 1  - KSV 1   aanvang 14:30 uur 
20 februari  Zelhem 1 - GWVV 1   aanvang 14:30 uur
  

  

langs de lijn 

ook veel met GWVV te maken, zitten we bv over 
een jaar al in het gemeensschapshuis, hebben 
we binnenkort een nieuwe trainer en hoofd-
sponsor. Zaken waar in verschillende commissies 
hard aan gewerkt wordt. Belangrijk voor GWVV, 
zeker ook belangrijk als het op het 
gemeenschapshuis op aan komt voor Varsselder-
Veldhunten. In de rubriek Opvallend op de 
Buitenham zullen we GWVV afgevaardigde Erik 
Ketelaar het èèn en ander daarover vragen. 
In deze Boogbal hebben we ook een prijsvraag 
staan. In deze Boogbal vind je een aantal GWVV 
kerstmannen waarachter GWVV-spelers 
verschuild gaan. Als je alle 10 kerstmannen goed 
hebt, verloten wij uit de goede winnaars een 
tegoedbon twv € 25,- van de C1000. De op-
lossingen kunnen verstuurd worden naar 
boogbal@gwvv.nl. 

Deze prijsvraag hebben we uitgezet als afsluiting 
voor de succesvolle C1000 voetbalplaatjes actie. 
 
Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een 
heel fijn en gezellig oud en nieuw. Tot 9 januari 
bij het snerttoernooi en/of nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
 
De redactie   

vd Pavert 2x. 
Na deze wedstrijd werden de inhaalwedstrijd uit 
tegen Stokkum, GWVV- KSV en  
KSH –GWVV allemaal afgelast. Op 19 december 
is er nog een inhaalweekend maar of de velden 
dan al weer bespeelbaar zijn is twijfelachtig. 
Het eerste kon dankzij medewerking van Arno G. 
toch trainen… in zaal G… bij Geurts… 
Natuurlijk is het niet ideaal maar je kunt in ieder 
geval iets doen en de jongens bunt van de 
stroat… EN, der is een kantine…. 
 
Verder wensen wij van het 1e iedereen prettige 
feestdagen en een gezond 2011 toe!! 
 
GWVV 1 langs de lijn…(of vanuit de kantine bij 
afgelastingen) 

(vervolg Redactienieuws) 
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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 
21-11-2010 wedstrijd tegen Winterswijk  
Bosman transport Gaanderen 
 
Hebt u ook interesse om een bal 
te sponsoren in het seizoen 
2010-2011 neem dan contact op 

Wij bedanken alle balsponsoren  



BOOGBAL SEIZOEN 2010 - 2011 

Boogbal nr. 4 pagina 5 

O p het moment van het schrijven van dit 
stukje zitten we volop in de winter.  
Van voetballen is er dit seizoen nog niet zo heel 
veel gekomen. Het seizoen begon al met 
‘baaldagen’ en andere vage redenen om niet te 
voetballen en door de natte herfst gevolgd door 
een zeer snel intredende strenge winter is het 
aantal wedstrijden dat het vierde voor de 
winterstop af zal ronden niet erg hoog. Gelukkig 
is de leeftijd van de meesten in het team dan zo 
dat er wel andere redenen zijn om bij elkaar te 
komen. Zo was daar het zeer goed geslaagde 
abraham feestje van Han van de Pavert. Dat er 
op dat feestje weinig reden was om over het 
voetbal te praten lijkt me dan wel duidelijk, 
vandaar dat het onderwerp al gauw in een 
andere richting ging (nee Carlo, ik bedoel niet 
sex). Onderstaand stukje beschrijft waar het dan 
wel over ging.  
 
Zoals altijd het geval is geweest bij succesvolle 
bedrijven is er niet veel meer nodig dan een of 
twee mensen met een goed idee en daarbij een 
rotsvast geloof in dat idee. Zo waren daar Bill 
Gates en Paul Allen die aan de wieg van 
Microsoft hebben gestaan, en waren het niet 
Larry Page en Sergey Brin die met een simpel 
ideetje de geboorte van gigant Google hebben 
bewerkstelligd. Zo waren er ook twee verlichte 
geesten die op 21 november dit jaar in de schuur 
van H. van de P. te V. het idee hadden om 
GWVV4® in een bedrijf om te toveren. Het doel 
van deze oprichting zou zijn om de effectiviteit 
van de bedrijfsvoering te verhogen.  
Welnu, het idee is er, nu het rotsvaste geloof en 
de uitvoering nog. 
 
Het eerste deel van de uitvoering zou zijn dat we 
het over FTE’s zouden hebben in plaats van over 
spelers. Op papier bestaat het 4e namelijk uit 
meer dan 14 spelers, in de praktijk blijkt echter 
dat we amper 11 FTE hebben. Dit probleem 
wordt mede veroorzaakt doordat spelers geheel 
of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, een 
parttime contract hebben of soms een (halve) 
snipperdag opnemen. Dit probleem probeert de 
resource manager van het GWVV4® dan vaak 
op te lossen door gebruik te maken van de 
gunsten van de vele pensionados die GWVV4® 
rijk is of zelfs door last-minute contractors in te 
huren van externe bedrijven (bv. 
GWVV3®). Maar om dit probleem bij de 
wortel aan te pakken zou de CEO samen 
met de resource manager iedere speler 
op zijn FTE waarde moeten schatten en 
dan beoordelen of er op zondag wel een 
volwaardig project team neergezet kan 
worden. Zo niet dan zal de resource 
manager de markt op moeten gaan om 
externe aanvulling te zoeken of zelfs 
contractors ervan te overtuigen dat het 
gras groener is bij GWVV4®. 
 
Het tweede deel van de uitvoering zou er 
uit bestaan dat we de wedstrijd op 
zondag als een project zouden 
aanpakken. Vooraf documenteren hoe we 

de wedstrijd zouden aanpakken, deze plannen 
reviewen met zogenaamde experts dan 
tussentijdse mijlpalen in de wedstrijd inbouwen 
en deze mijlpalen dan gebruiken om de status 
ten opzichte van onze plannen te bekijken en 
eventueel onze plannen te herzien.  
 
Als dan uiteindelijk ons doel langzaam in zicht 
lijkt te komen zouden we over gaan tot het meest 
interessante derde deel van de uitvoering, zijnde 
bonussen uitkeren, aandelen uitgifte en vooral 
ook personeelsfeestjes. En niet te vergeten 
natuurlijk de uitjes met zakenrelaties bij de 
welbekende stripclubs. 
Waar het management team van GWVV4® 
echter wel voor zou moeten waken is dat de sfeer 
binnen een jong snel groeiend bedrijf goed blijft 
en dat de werkvloer zich niet af gaat zetten tegen 
een zichzelf verrijkend management. De meest 
herkenbare symptomen hiervan zijn 
rondzwervende powerpoint presentaties waarin 
het management team niet al te florissant 
afgeschilderd wordt evenals de bij velen 
welbekende bullshit bingo.  
 
Echter, terugkijkend op bovenstaande plannen 
begint het rotsvaste geloof dat nodig is voor het 
succesvol maken van een idee wat af te nemen. 
Want eigenlijk loopt het nu al prima: We hebben 
een gezellig team, komen wekelijks aan onze 
beweging en sociale contacten toe, pakken zo nu 
en dan wat puntjes en voorkomen ook dat we 
uitdrogen op donderdag en zondag.  
Maar om te voorkomen dat de andere verlichte 
geest het plan toch door wil zetten reik ik U vast 
de bullshit bingo aan. Voor degene die er niet 
mee bekend zijn, de bullshit bingo bevat woorden 
en/of zinnen die binnen een bepaald vak populair 
zijn en te pas en te onpas gebruikt worden. Zit U 
in een wedstrijd bespreking of iets dergelijks dan 
is het de bedoeling dat je, net als bij gewoon 
bingo, de kaart aankruist zodra het woord of de 
zin genoemd wordt. Degene die als eerste een rij 
vol heeft mag opstaan en kei hard BULLSHIT 
roepen. Dus ziet U binnenkort iemand opstaan 
en hard BULLSHIT roepen, dan is er blijkbaar 
iemand bezig om GWVV4 in bedrijf om te 
toveren. Mijn advies houdt hem tegen voordat het 
te laat is. 
 
Gr. Frank v.d. Schuur 

GWVV4: Een voetbal elftal als bedrijf 
We schrijven de datum 21 november 2010; de geboorte van het bedrijf GWVV4® 

  Hangende 
spits 

In een ruit 
voetballen Diep gaan 
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lang 

onderweg 
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gegner Knijpen 

Schwalbe Te scherp 
spelen 

Mondje dicht 
tegen de 
scheids 

Opbouwende 
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4-4-3 Fair spel Buitenspel 
val Op de man 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
In de maand december zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, de bekendmaking 
van Ruud Pastoor waarin hij mededeelde dat hij 
aan het eind van het seizoen stopt als hoofd-
trainer van GWVV, de verschillende commissies 
die bezig zijn met het zoeken naar een nieuwe 
trainer en hoofdsponsor, de winter die z'n intrede 
deed en algehele afgelastingen tot gevolg 
hadden, de voetbalplaatjes ruiluurtje allen 
werden genomineerd er kan er echter maar een 
uitverkozen worden en dat 
is…………………………………Erik Ketelaar die 
als bestuurslid het reilen en zeilen op de accom-
modatie coördineert, tevens is hij bestuurslid van 
de nieuwe Stichting Gemeenschapshuis 
Varsselder Veldhunten en maakt ook deel uit van 
de bouwcommissie voor het Gemeenschapshuis. 
Daarnaast speelt hij als nestor in het derde team 
van GWVV. In deze rubriek vragen we aan Erik 
o.a. of hij na twee jaar bestuurslidmaatsschap 
zijn weg heeft gevonden en wat de stand van 
zaken is op dit moment betreffende het 
Gemeenschapshuis. 
 
Hallo Erik, 
 
Velen kennen je al binnen GWVV toch willen we 
je vragen om je je voor te stellen aan de lezers 
die je minder goed kennen. 
 
Moi moi Erik Ketelaar dus, nog lang geen 50, 
getrouwd met Ingrid, melkveehouder van beroep  
en spinazie teler voor de iglo (dus als je de 
lekkere spinazie van iglo hebt komt deze van 
ons) en wij wonen in Suderwick. 
 
Je zit momenteel zo'n twee jaar in het Bestuur 
met als aandachtsveld de accommodatie. Als 
opvolger van clubman Paul Schut is dit zeker niet 
makkelijk, hoe heb je dit beleefd en heb je het 
gevoel het inmiddels ‘op de rit' te hebben en 
bevalt het je tot nu toe? 
 
Toen ik van Paul de lijst kreeg van wat hij alle-
maal deed schrok ik toch wel zoveel. 
Gelukkig bleef Paul nog veel dingen doen. 
Wij als GWVV hebben een prachtige accom-
modatie. Namens het bestuur ben ik hier verant-
woordelijk voor en probeer dit te verbeteren. 
Een aantal zaken zijn al gebeurd, denk aan 
Pannaveld met terras ervoor en het nieuwe 
ballenrek. Het mooiste is dat ik er niet alleen voor 
sta, maar spontane medewerking krijg van velen. 
Dit is het mooie van Varsselder Veldhunten. 
  
Waar zou jezelf binnen GWVV het accent op 
willen leggen als het gaat om het beheren van de 
gebouwen/velden? 
 
Wij als bestuur moeten het sturen. Maar iedereen 
moet ook het gevoel en verantwoording hebben 
dat het van en voor ons allen is. 

Je hebt zitting in de bouwcommissie en het 
bestuur van de stichting Gemeenschapshuis, wat 
is jou taak hierin en wat menigeen zich afvraagt, 
zit er nog schot in? 
 
Een van mijn taken is het beheer en onderhoud 
gebouwen. Als bouwcommissie, bouwploeg en 
bestuur staan we klaar om in januari te beginnen. 
Helaas heeft iemand gebruik gemaakt van het 
recht bezwaar in te dienen. Voor de stemming 
wel of geen gemeenschaphuis was het bij alle 
vereningen in Varsselder Veldhunten ieder voor 
zich; na de stemming sloeg dit om naar; wij gaan 
samen een (voor Ned) uniek project neerzetten. 
Voor de saamhorigheid en verenigingsleven in 
Varsselder Veldhunten is dit zeer belangrijk. 
Als er gebouwd wordt zal dit altijd bij iemand in 
de achtertuin komen dus ik hoop dat we zo  
kunnen beginnen. 
 
Als we het beleidsplan lezen van de Stichting dan 
komt er onder de paraplu van de Stichting 
Gemeenschapshuis VV (SGVV) een 
beheersstichting die vervolgens binnen de kaders 
van SGVV de zaken gaat regelen, kun jij al iets 
vertellen over de rol van GWVV binnen deze 
beheersstichting?  
 
Als bestuur zijn we hier volop mee bezig. GWVV 
is èèn van de grote inbrengers en zal een 
belangrijke rol gaan vervullen binnen SGVV 
 
Je verzorgt o.a. ook de conditie van de 
speelvelden in samenspel met de Gemeente, 
wordt dat straks anders als het 
dorpsgemeenschapshuis er staat. Oftewel waar 
liggen de grenzen voor GWVV wat moeten wij 
onderhouden en waar begint het onderhoud voor 
de Stichting Gemeenschapshuis? 
 
Eigenlijk is het altijd al zo geweest St.Sport-
belangen en GWVV zaten samen onder één dak. 
Volgens mij heeft niemand gemerkt wat van wie 
was, en 
werd alles 
door de 
besturen 
geregeld 
en zo 
hoort het 
ook. 
De 
velden, 
tribune en 
dugsout 
zijn voor 
GWVV en 
de 
gebouwen 
voor 
SGVV.  
 
Je gaf al 
aan dat je 

Erik beschikt 
naast z’n 

bestuurlijke 
kwaliteiten ook 
nog eens over 
een geweldig 
schot, wel zo 

makkelijk bij het 
voetbal. 
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(vervolg Opvallend...) 

veel medewerking hebt binnen de vereniging op 
het moment dat er iets moet gebeuren. Moet er 
iets beregend worden dan je heb je hier de 
(water)specialisten binnen de vereniging voor 
nodig, moet er iets in elkaar gebrö’jen worden 
dan heb je hier de ijzerboeren voor nodig. Kun je 
ons iets vertellen over welke projecten 
(regeninstallatie, pannaveld, vlaggemasten, 
ballenrek) je inmiddels gehad hebt en van wie je 
hier je medewerking hebt gehad? 
 
Met Bennie en Paul overleg ik veel, als er iets 
gemaakt moet worden zoeken wij daar de 
mensen bij, het is wel zoals we 
donderdagsavonds aan de stamtaofel van het 
derde staan,en we praten over wat er gebeuren 
moet kom je al snel bij de mannen van het derde 
terecht. 
Het is niet zo dat anderen minder doen voor de 
vereniging ieder doet het op zijn eigen manier. 
Waar ik en andere vrijwilligers wel grote moeite 
meehebben is als iemand iets toe zegt en hij 
komt de afspraak niet na dan laat hij de anderen 
in de steek die op je rekenen. 
 
Het dorpsgemeenschapshuis zal zo dadelijk ook 
afhankelijk zijn van de ‘klussers’ in het dorp. Zijn 
er al ideeën in de Stichting over hoe dit georgan-
iseerd gaat worden? 
 
Wij hebben ons verplicht om een gedeelte van de 
bouw in eigen beheer te doen, hiervoor is de 
bouwcommissie: Henk Masselink, Johan 
Helmink, Marcel Engelen en ik mee bezig om dit 
te realiseren. Wij hebben eerst een lijst met 
vaklieden  uit Varsselder Veldhunten gemaakt en 
inmmiddels twee bijeenkomsten gehad. Zo gaan 
we de vrijwilligers groep elke keer uitbreiden en 
de mensen vragen voor de werkzaamheden. 
Het motto is dan ook VOOR en DOOR ons 
gerealiseerd.  
 
We zagen dat er in de ‘catacomben’ een 
geweldig ballenrek is neergehangen en ook nog 
in de clubkleuren. Hoe is dit zo tot stand 
gekomen? 
De ballen lagen op 5 plaatsen, dit is niet 
praktisch. Daarom hebben we een ballenrek 
geaakt in de catacomben, dit is de beste plaats.  
Ik heb Rick Heinen gevraagd of hij hiervoor een 
idee had en  deze wilde maken. Rick had de 
mogelijkheid om dit bij Wanders te doen en het 
geweldige is dat Wanders het materiaal 
geschonken heeft. Het rek is mooi in de club 
kleuren gespoten. 
 
Je bent ook nog actief in het veld kun je ons iets 
vertellen over het 3e waarvoor je voetbalt en jou 

rol daarin? 
 
Het derde is een prachtig en bijzonder elftal. 
Misschien niet de beste voetballers, maar wel 
een team die zijn best doet zonder gemopper, 
maar helaas het geluk niet altijd mee heeft om te 
winnen. Daarnaast hebben we activiteiten die het 
extra leuk maken om bij dit team te horen. 
Mijn rol is hetzelfde als de andere spelers, 
proberen zo goed mogelijk te voetballen en de 
sfeer er in te houden. 
 
Is dit alles te combineren met je eigen baan als 
laten we het even met een deftig woord zeggen 
Landwirtschaftlicher. 
 
Het is te combineren, al  vraagt het wel om een 
goede planning. 
 
In onderstaande moet je kiezen uit èèn van de 
twee: 
 
Nederland of Duitsland?               Duitsland 
Kermis op de Pol of in de Tent?   in de Tent 
Köln of Zinkputdorp?                    Köln 
GWVV of De Graafschap?           GWVV 
Spits of middenvelder?                 Middenvelder 
Jonger dan 50 of  50 en ouder? 50 en ouder 
Gewoon gras of kunstgras?         Kunstgras 
 
Je hebt de mogelijkheid om èèn van 
bovenstaande stellingen van commentaar te 
voorzien. 
 
Kermis op de Pol is heftig, maar in de Tent met 
dorpsgenoten en oud dorpsgenoten is het toch 
gemütlicher en gezelliger. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied 
wat zou dat dan voor jou zijn? 
 
Zo lang mogelijk blijven voetballen. 
 
Erik, wil je nog terugkomen op èèn van 
bovenstaande vragen of iets anders kwijt willen 
dan geven we je daarvoor nu de gelegenheid. 
 
Gezondheid is je grootste rijkdom, maak geen 
problemen, zijn er problemen los ze op. 
Leef en laten leven. 
 
einen guten Rutsch ins neue Jahr, 
 
Erik bedankt voor het beantwoorden van de 
vragen en veel succes en voortgang toegewenst 
bij zowel het bestuur van GWVV als SGVV. 
 
De redactie  
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G.W.V.V. BALLENREK RIJKER 

Gesponsord door: 
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I n de vorige Boogbal 
lazen we dat er ook 
voor de minder 
bedeelden onder ons 
(man met snor van 
het 4de  waarvan we de 
naam niet willen 
noemen) wat extra’s 
werd gedaan. 
Ondanks een klein 
beetje boodschappen 
( kräkkers met 
smeerkaas en 2 flesjes 

bier) gaven ze toch wat extra’s aan de mensen. 
De wat boller staande zakjes leverde direct 
tumult op. Ik was blij om te horen dat de wat 
dikkere voetbalplaatjes direct op de goede 
plekken terecht komen en zeker rond 
Sinterklaas tijd. Zo kun je zien dat met een klein 
beetje hulp toch alles nog een doel heeft. Een 
aantal mensen zijn nu eenmaal anders als er 
iets afwijkt van het normale. Geert Freriks van 
C1000 uit Ulft heeft al een extra prijs vraag uit 
geschreven om zo ook de mensen uit 
regiogemeentes te laten profiteren van de wat 
dikkere zakjes. Ook de schooljeugd doet veel 

moeite om deze mooie foto te pakken te krijgen.  
 
Daarnaast heeft het ook nog voor extra koop 
gedrag gezorgd want het voordeel is dat de 
plaatjes niet alleen wat dikker zijn maar ook 
groter en dus ook duidelijker zichtbaar zijn bij het 
vergroten. Nadat ik bij een wedstrijd stond te 
kijken van GWVV – Winterswijk (3-0) krijg ik 
zijdelings mee dat er mensen zijn die foto’s laten 
uitvergroten en dan gebruiken als behang en,  ja 
sommigen als plafond bedekking.  Wel wat 
overdreven die aandacht maar als speler van het 
4de doet het mij wel goed dat ik ook nog iets 
goeds kan doen voor mijn collega speler(s) 
 
Maar goed dat is niet weggelegd voor nummer 
462. Ik denk dat het te maken heeft met de snor. 
Je hebt mensen die staan alles, maar je hebt ze 
ook die niets ……… 
 
Mocht je 462 dubbel hebben dan kun je deze 
inleveren bij C1000 in Rafelder of Vethuizen.  
 
Groet nummer ???? 
 
Excuses maar i.o met de directie is het beter om 
mijn nummer niet te noemen i.v.m plaats gebrek 
in de winkel. 

Een run op de voetbalplaatjes is geboren. 

V ele leden binnen GWVV zullen Gert Bekker niet gekend 
hebben. Toch is ook voor menigeen en in het bijzonder de wat 
oudere GWVV’ers onder ons de naam Gert Bekker zeer wel 
bekend. Bij GWVV heeft hij van 1963 tot en met het seizoen 1976-
1977 de verzorging op zich genomen. Destijds fungeerde hij als 
wachtpost voor de EHBO wat herkenbaar was aan het bordje op 
z’n huis aan de Hoofdstraat 39. Gert was te herkennen aan zijn 
onafscheidelijk emmertje water en magische spons. Gert was 
tijdens de wedstrijden zo fanatiek dat zelfs de tegenstander geen 
gebruik mocht maken van z’n heilzame water. Buiten de krijtlijnen 
verzorgde hij de blessures en voorzag de spelers van advies. Gert 
had een warm hart voor Varsselder-Veldhunten, hij heeft jarenlang 
het jeugdgebouw beheerd en was voor de jongelui van Varsselder-
Veldhunten de ‘uitsmijter’ tijdens de disco’s die daar gehouden 
werden. Graag maakte Gert een praatje met ze en met z’n typische 
houding met beide handen op de rug schuifelde hij door het 
jeugdgebouw. Na het overlijden van z’n vrouw Marie is Gert 
verhuisd naar Lengel en heeft daar zo’n 17 jaar gewoond met z’n 
2e vrouw Ellie. In 2002 zijn ze met hun beiden verhuisd naar 
zorgcentrum St.Gertrudis. Na een afnemende gezondheid is Gert  
18 November jl. op 89-jarige leeftijd overleden. 

Gert Bekker(sr.) overleden 

GWVV en vooral de wat ‘oudere’ jeugd is Gert 
veel dank verschuldigd voor al zijn belangeloos 
werk dat hij verricht heeft voor Varsselder-
Veldhunten. 
 
Wij wensen de familie Bekker veel sterkte met 
het verlies van echtgenoot, vader en opa Gert. 
 
Bijgeplaatste pentekening is gemaakt ten tijde 
van het uitgebrachte jubileumboek tgv het 25-
jarige jubileum in 1988. 
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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  
LEDENVERGADERING van 7 oktober 2010  

respectvolle en gedenkwaardige manier afscheid 
kunnen nemen van deze icoon. 
De trainingen zijn daarin overgenomen door Rob 
van de Pavert en daar zijn we hem zeer 
dankbaar voor. 
 
Dit seizoen zijn we met het 1ste met dezelfde staf 
begonnen. Alleen Bianca kan er helaas niet vaak 
bij zijn door haar zwangerschap. We wensen 
haar het beste omdat het niet vanzelf gaat. 
Bij het 2de hebben Peter Roes, Frank Heutinck en 
Marco Jansen de taken overgenomen van Marc 
Arnold en Victor van Remmen die zijn gestopt. 
Victor en Marc hartelijk bedankt voor jullie inzet. 
Het 2de gaat zelfs weer 2 keer in de week trainen. 
Een goed en gezond initiatief voor nu en de 
toekomst.Voor het huidige 2de maar ook voor de 
toekomstig instromende A bij de senioren. Peter 
neemt deze trainingen voor zich. 
Verder is Frans van Harreveld bereid gevonden 
dit seizoen de lagere elftallen te trainen. 
We moeten op zoek naar een nieuwe 
hoofdsponsor omdat Peter van der Heiden is 
gestopt. Bij deze willen wij als t.c. Peter 
bedanken voor al die jaren dat hij hoofdsponsor 
is geweest en wensen hem het beste toe voor de 
toekomst. 
Ter afsluiting willen wij van de t.c. alle trainers, 
scheidsrechters, verzorgers en vrijwilligers 
bedanken voor het afgelopen seizoen. Niet te 
vergeten de organisatoren van de toernooien en 
noaproatuurtjes die bijdragen aan het financiële 
en sportieve plaatje. 
Persoonlijk bedank ik Clemens Wissing voor het 
organiseren van de Pupil van de week. Clemens 
Bedankt. 
Allemaal een zeer sportief seizoen 2010-2011 
gewenst . Bedankt. 
 
PLANNEN GEMEENTE 
Stand van zaken: kunstgrasveld, géén 
oefenhoek. De vergunningen zijn aangevraagd, 
nu bezwaarprocedure afwachten. Nog bezig met 
de exploitatie. 
Rob v/d Pavert: is het een optie om het 
kunstgrasveld mee te nemen in de 
onderhandelingen? Antwoord: ja, het is een 
uitspraak van v. Balveren. 
Theo v. Niersen: mooi theoretisch verhaal, maar 
komen wij wel aan de norm? Antwoord: wij weten 
ook niet wat de norm over een aantal jaar is. 
Reactie Jules v/d Pavert: geen discussie. We 
houden toch 3 velden waarvan 1 met extra 
verlichting! 
Freek v. Arragon: hoe zeker is die extra 
verlichting? Antwoord: Wim Pruyn maakt een 
verslag van het gesprek, dit wordt dan bevestigd 
door de gemeente en staat het dus zwart op wit. 
Reactie Freek: dan is het gemis van de oefen-
hoek dus ook minder! 
Mark Arnold: welk veld wordt extra verlicht? 
Antwoord: dit is nog niet zeker, waarschijnlijk het 
hoofdveld. 
 
Gemeenschapshuis: 
Er is een aannemer gevonden. 
De begroting is rond gemaakt, met een positief 
saldo. De ventweg wordt door getrokken, de 

ingang komt dus aan die kant. 

OPENING 
De voorzitter heet iedereen welkom. 
Aanwezig: 63 leden + 6 bestuursleden. 
Afgemeld: Nico Immink (ziek), Marcel v/d Pavert, 
Ellen Rots, Theo Heutinck, Bennie Mulder en 
Jurgen Schut. 
 
MEDEDELINGEN 
• Vanwege de barbezetting zijn we over gegaan 

op flesjes bier. 
• Offertes aangevraagd van verschillende 

drankenhandels. Aan de hand daarvan wordt 
gekeken of de prijzen in de kantine omhoog 
gaan ja of nee. Zo ja, dan wordt dit vermeldt 
op de nieuwjaarsreceptie. 

• De sponsoring van Van der Heiden Auto’s is 
afgelopen. Het bestuur is druk bezig om een 
nieuwe hoofdsponsor te zoeken. 

• Complimenten voor iedereen dat het rook-
verbod goed in acht wordt genomen. 

• Helaas is het zaalvoetbalteam opgeheven, 
omdat ze te weinig speelsters hadden. 

• Op 20 oktober is de opening van de voetbal-
plaatjesactie bij C1000. 

• Vanuit het bestuur is het verzoek bij alle 
elftallen neergelegd om een rooster te maken 
voor de bardienst. De bedoeling hiervan is dat 
men bijspringt als het nodig is. 

• Bericht gekregen dat we zijn vrijgesproken 
voor het staken van de wedstrijd GWVV1-
Zelhem1. 

 
INGEKOMEN STUKKEN 
 
Geen. 
 
NOTULEN ALV 2009 
 
De notulen worden goedgekeurd. De voorzitter 
en de secretaris zetten hun handtekening. 
 
JEUGDCOMMISSIE 
Ferdie v/d Pavert doet het woord. 
Jammer dat er veel leiders zijn gestopt, maar 
gelukkig nieuw jeugdkader gevonden. Blij dat hier 
ook jeugdleden bij zijn. Elk team heeft 2 leiders. 
Volgend jaar geen A-junioren meer. We vinden 
het wel belangrijk dat de spelers goed worden 
opgevangen door de senioren elftallen en evt. 
buurtverenigingen. 
Peter Roes en Ferdie v/d Pavert maken dit 
seizoen af. Daarna stoppen zij er mee. We zijn 
dus op zoek naar vervangers! 
Ferdie krijgt applaus en wordt bedankt. 
 
TECHNISCHE COMMISSIE 
Koen Nieuwenhuis doet het woord. 
Terugblikkend op het seizoen 2009-2010 hebben 
we als absoluut hoogtepunt, het promoveren 
naar de 5de klasse door het behalen van het 
kampioenschap met GWVV 1. 
Het  2de en 3de hebben zeer naar behoren 
gespeeld en het 4de had nog lang uitzicht op het 
kampioenschap, maar eindigde netjes bovenin. 
Het seizoen 2009-2010 blijft ook een 
gedenkwaardig jaar door het overlijden van Ton 
van Gelder. Gelukkig hebben we op een 
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Er is een bezwaarschrift bij de gemeente 
binnengekomen. Ook is er een advocaat op 
gezet. Het zou de bouw tegen kunnen houden. 
De bezwaarprocedure wordt afgewacht, we willen 
niet het risico lopen van een bouwstop. Het is dus 
onzeker wanneer de bouw begint. 
Theo v. Niersen: is het mogelijk om een 
vergadering te houden voor mensen die 
geïnteresseerd zijn en mee willen praten over het 
gemeenschapshuis? Antwoord: wat hier 
vanavond is verteld, is ter informatie. Als de 
bevestiging van de gemeente binnen is, gaan we 
dit doen. 
Daan Kroesen: we hebben al gestemd. Ik ga er 
van uit dat alles gewoon door gaat. Als het echt 
afwijkt terug koppelen naar de leden. Antwoord: 
ja. 
 
VERSLAG PENNINGMEESTER 
Exploitatie: subsidiegelden en huur 
accommodatie allebei omhoog. Dit compenseert 
elkaar. 
Omzet/inkoop clubhuis: inkoopprijs is omhoog 
gegaan, maar de prijs in de kantine niet. 
Kampioenschap zit hier ook bij in. 
Bestuur/kaderkosten: afscheid barpersoneel 
(Theo v. Niersen, Leo Jansen). Afscheid Ton v. 
Gelder. 
 
Vraag Ton Scholten: waren er ook opbrengsten 
van het kampioenschap? Antwoord: ja, € 460. Dit 
is al verrekend. 
Vraag Theo v. Niersen: gaat de rente omhoog? 
Antwoord: dit is wel de verwachting. 
Vraag Theo v. Niersen: bij afscheid barploeg. Het 
bedrag van de fooienpot is altijd doorgegeven en 
per jaar is 1 vat bier voor de barploeg. Eigenlijk 
kan dit bedrag dus niet zo veel zijn. Antwoord: 
dat vat bier is bij ons niet bekend, verder is het 
bedrag echt zo hoog. 
Vraag Freek v. Arragon: de omzet van het 
clubhuis is weinig omhoog gegaan. Hoe kan dat? 
Antwoord: vorig seizoen ook nacompetitie 
gehaald, dus toen ook veel omzet gehad. Nu dus 
in verhouding niet veel omhoog. 
 
KASCOMMISSIE 
Rob v/d Pavert doet het woord. Samen met Carlo 
Molenaar de stukken bekeken. Alles klopt 
perfect. Petje af! Applaus van de leden. 
Het bestuur bedankt de kascommissie voor hun 
controle. 
Vaststellen kascommissie: Carlo Molenaar is 
aftredend. Frank Rots meldt zich aan. De nieuwe 
kascommissie bestaat nu uit: Rob v/d Pavert en 
Frank Rots. 
 
BEGROTING 2010/2011 
Lastige posten: clubhuis. De inkoop/verkoop van 
flesjes is gunstiger, maar de vraag is of de omzet 
ook omhoog gaat. 
Sponsoring: ongeveer hetzelfde bedrag. De 
hoofdsponsor is wel weg, maar hopelijk snel weer 
een nieuwe. 
Misschien komt er een tekort, maar met scherpe 
inkoop en hogere omzet wordt het misschien 
positief. 
 
BESTUURSVERKIEZING 
Aftredend en herkiesbaar is: Wim Pruyn. 
Er zijn geen tegenkandidaten gemeld, wat 
betekent dat Wim herkozen wordt. 
Wim geeft aan dat dit zijn laatste termijn wordt. 
Het bestuur gaat in deze periode dus op zoek 

naar een nieuwe voorzitter. 
Nico Slutter heeft aangegeven aan het eind van 
dit seizoen te stoppen. Ook hier zoekt het bestuur 
naar een vervanger/ster. 
 
RONDVRAAG 
Theo v. Niersen: bij het verslag van de TC heb ik 
het opnoemen van Bennie Mulder gemist. 
Antwoord Koen Nieuwenhuis: alle vrijwilligers zijn 
genoemd. Bennie behoort niet tot de officiële 
staf. 
Jasper Engelen: is het mogelijk om de takken bij 
de lichtmasten weg te halen? Antwoord Erik 
Ketelaar: heb een paar keer gebeld. Bij de bouw 
van het gemeenschapshuis wordt dit aangepakt. 
Anders gaan we zelf snoeien. Een paar 
lichtmasten functioneren ook niet goed, daar kan 
het ook aan liggen. 
Ferdie v/d Pavert: complimenten aan het bestuur 
en het 1e elftal voor de positieve verhalen die ik 
afgelopen seizoen heb gehoord over GWVV. 
Applaus. Namens het bestuur bedankt. 
Ton Scholten: onlangs hebben we afscheid 
genomen van een paar barploegleden. Jammer 
dat er niemand van het bestuur aanwezig was 
om een woordje te doen. Antwoord: nu is de 
verrassing weg, maar wij doen dit op een ander 
moment. 
Ton Scholten: is er al iets geregeld voor de 
cashflow straks als het gemeenschapshuis er is? 
Antwoord: dit is voor het stichtingsbestuur. 
Andres Moreno: als van der Heiden geen 
hoofdsponsor meer is, hoe zit het dan met de 
shirtjes van het 1e? Antwoord: contact gehad met 
VDH, geen bezwaar van hem uit. Uit praktisch en 
financieel oogpunt laten we het voorlopig zo. Als 
er straks een nieuwe hoofdsponsor is, zouden we 
weer nieuwe shirts moeten kopen. 
 
SLUITING 
De voorzitter bedankt het jeugdbestuur en 
medebestuursleden voor de prettige 
samenwerking. 
Iedereen bedankt voor de komst. 
 
 
 
 
Gendringen, oktober 2010 
 
W. Pruyn,    S. van de Pavert-Hebinck, 
voorzitter   secretaris 
 

(vervolg Algemene Ledenverg.) 
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1 Jeroen  Aalders 
2 Frank  Molenaar 
2 Alie  Mulder 
4 Puck  Terhorst 
4 Jasper  Engelen 
4 Wim  Klompenhouwer 
8 Mark  Wellink 
10 Dave  ter Voert 
11 Jan  Roes 
11 Kitty  Berndsen 
11 Bob  Zweers 
12 Pascal  Bolk 

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

13 Paul  Straub 
15 Ben  Van Niersen 
15 Clemens  Wissing 
17 Carlo  Cornielje 
23 Christel  Jansen 
24 Martin  Bolk 
25 Tonny  Slutter 
26 Bjorn  Engelen 
26 Kris  Hebbink 
27 Eugène  Lucassen 
31 Bennie  Mulder 
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(stand t/m 12 december) 

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

D it keer een kort verslag van de superelf i.v.m. de 
vele afgelastingen. 
In deze boogbal bespreken we twee speelronden, te 
beginnen op zondag 21 november. 
Alle elftallen kwamen dat weekend in actie, waarbij het 
eerste elftal met 3-1 won van Winterswijk. Kees v/d 
Pavert scoorde 2x en Jasper Engelen scoorde 1x. 
Het tweede elftal speelde met 1-1 gelijk tegen Terborg 
3. Werner Wellink scoorde het enige doelpunt namens 
de beloften van GWVV. De grote verrassing die dag 
kwam van het derde elftal, ze wonnen met 3-2 van de 
nummer 2, Den Dam. Marco Menke scoorde 2x en 
Jorick Messink 1x. Ze bleven dan ook nog lang en 
gelukkig met z’n allen in de kantine hangen, tot ze erbij 
neervielen. Het vierde elftal verloor bij NVC met 0-1, 
ondanks het verlies bleven zij ook lang in de kantine. 
Door al deze uitslagen waren er veel verschuivingen in 
de superelf, waarbij ondergetekende als enige maar 
liefst 20 punten verzamelde en daardoor aan kop van 
het klassement stond. Mochten er daardoor coaches 
zijn die twijfelen aan de echtheid van deze competitie, 
kunnen mij een mail sturen voor het originele Excel 
bestand van de superelf. Wat ook opvallend is dat er op 
21 november maar liefst 10 coaches geen enkele punt 
kregen, waaronder Theo Heutinck en Erkan Basturk. 
Misschien is het wel nuttig als deze twee personen 
onder genot van een kopje thee en een broodje Döner 
een nieuwe tactiek bespreken in de winterstop. Want we 
zijn vooral van Theo niet gewend dat hij in de onderste 
regionen meespeelt.  
Op zondag 28 november was de laatste speelronde 
voor deze boogbal, want op 5 en 12 december werd 
alles door de KNVB afgelast. Het ziet er naar uit dat het 
inhaalprogramma op 19 december tevens wordt 
afgelast. Het vierde elftal won de laatste wedstrijd met 
1-0 van Dinxperlo 5. Theo Heutinck was hier de 
matchwinner. Het derde verloor kansloos met 4-0 tegen 
VVL 4. Het tweede verloor een tikkeltje geflatteerd met 
5-2 op het harde veld van Harreveld. Tom Wanders en 
Werner Wellink waren de doelpuntenmakers. De 
wedstrijd van het eerste elftal werd afgelast. Zo vlak 
voor de feestdagen kunnen we de stand opmaken 
waarmee we de winterstop ingaan. Onderaan staat ‘FC 
De Middenstip’ van Edo Beskers met maar liefst 1 
puntje, Edo je kunt beter Frank de Boer bellen om te 
vragen hoe je een elftal weer aan het voetballen krijgt. 
We hebben nu twee koplopers in de superelf. Dat zijn 
‘FC LuKriMa’ van ondergetekende en ‘FC oh oh Jappie 
jo’ van Jasper Engelen met allebei 37 punten. Na een 
heftige discussie met mezelf hebben we besloten om de 
prijs deze boogbal te geven aan Jasper Engelen.  
Jappie is dus de winterkampioen van de Superelf, 
gefeliciteerd met je prijs! 
 
In de volgende Boogbal gaan we voor het eerst twee 
maandprijzen uitreiken. Een prijs voor een 
vrouwelijke coach en een prijs voor een jeugdlid die 
het hoogst staat genoteerd. 
 
Kijk voor de tussenstand ook op de site 
www.varsselderveldhunten.nl, (klik op Clubblad De Boogbal 
en onderaan deze pagina klik je op de link van Superelf). 
 
Fijne kerstdagen en een sportief 2011, 
 
Marco 

GWVV superelf 
2010/2011  

sponsored by  
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‘FC oh oh Jappie jo’ van Jasper Engelen; 

 
Marcel v/d Pavert 
 

Martin Bolk  Werner Wellink Maik te Kaat 
 

Erik Ketelaar         Theo Heutinck     Dennis Boerboom       Jos Ketelaar 
 

Jasper Engelen  Tom Wanders  Kees v/d Pavert 

(vervolg Super elf) 

De elf van de Winterkampioen 

Donderdag 16 december 19:30 uur trainen alle elftallen 
  Aansluitend Potstoten  
 
Zondag 19 december                14:30 uur GWVV 1 – Mec 1                         
inhaal     10:00 uur GWVV 2 – Zeddam 2 
 09:30 uur Zeddam 3 – GWVV 3 
 10:30 uur Wolfersveen 3 – GWVV 4 
 
Zondag 9 januari 11:00 uur Snerttoernooi 
 13:30 uur Nieuwjaarsreceptie 
   
Dinsdag 11 januari  19:30 uur 1e training selectie 
 
Donderdag 13 januari  19:30 uur  trainen selectie 
  19:15 uur 1e training 3 + 4            
 
Zondag 16 januari  10:30 uur Vosseveld 1 - GWVV 1 
 10:30 uur GWVV 2  trainen      
 
Zondag 23 januari  09:30 uur SDOUC 2 – GWVV 1 (schaduw) 
 14:30 uur Stokkum 1—GWVV 1 (inhaal) 
evt. inhaal 10:00 uur GWVV 2  - Ulftse B. 2 
 
Zondag 30 januari 11:30 uur MvR 2 - GWVV 2 
evt. inhaal  14:00 uur MvR 1 – GWVV 1  (schaduw) 
 14:30 uur    Keyenb. B. 1 – GWVV 1 (inhaal) 
 
Zaterdag 5 februari           14:30 uur GWVV 1 – SVDW 1 (schaduw)       
 
Zondag 6 februari                  14:30 uur KSH. 1 – GWVV 1  (inhaal) 
 
Zondag 13 februari 14:30 uur GWVV 1 – KSV 1  (inhaal) 
evt. inhaal 10:30 uur GWVV 1 – Silvolde 2 (schaduw) 
 10:30 uur GWVV 2 – Etten 2 
 
Zondag 20 februari   14:30 uur  Zelhem 1 - GWVV 1  
 

De TC wenst iedereen prettige feestdagen 
en een gezond 2011 

Winterprogramma seizoen 2010-2011 
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20-11-2010 GWVV D2 Ajax B D2 0 3 
20-11-2010 GWVV D1D AZSV D4 6 1 
20-11-2010 SVGG E1 GWVV E1 0 7 
20-11-2010 KSH F1 GWVV F1 2 5 
20-11-2010 GWVV A1D Gendringen A2 4 2 
21-11-2010 Den Dam 2 GWVV 3 2 3 
21-11-2010 GWVV 2 Terborg 3 1 1 
21-11-2010 NVC 3 GWVV 4 1 0 
21-11-2010 GWVV 1 Winterswijk 1 3 1 
27-11-2010 Longa '30 D5 GWVV D2 9 0 
28-11-2010 KSH 2 GWVV 2 5 2 
28-11-2010 GWVV 3 VVL 4 0 4 
28-11-2010 GWVV 4 Dinxperlo 5 1 0 

Dat kump in de Boogbal 

 
 
 
 
 
•  Wij feliciteren 
 - Han van de Pavert en Willy Zweers met het 

bereiken van de Abraham gerechtigde 
leeftijd. 
 

• Op het ruiluurtje voor de voetbalplaatjes 
waren de vaders van de kinderen geen 
voetbalplaatjes aan het ruilen maar de pin-
ups uit de play-boy. Zo hier en daar werden 
er door de moeders al slipjes (van de 
vaders?) uitgewisseld, of was het soms een 
onderbroek die per ongeluk verruild was in de 
kleedkamer. Laten we het maar op het 
laatste houden om tenminste geen verhalen 
de wereld in te helpen. 

• Nat, Nat en nog eens nat. Dat was het in 
November. Maar goed dat de wedstrijden 
werden afgelast mocht dat niet zo geweest 
zijn dan had de scheidsrechter het wel 
afgelast omdat de reservespelers niet 
beschikten over een vereist zwemdiploma. 
De foto is ingezonden door een oplettende 
leester. 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V. 

   

Suarez weer speelgerechtigd! 
Maar moet op last van de KNVB 

wel met speciaal  
vervoer komen. 

• Bij het plaatsen van het ballenrek zat 
de jeugd aan de compressor die bij 
het rek is neergehangen. Bennie had 
snel een accuraat antwoord klaar: 
Als jullie aan de compressor zitten 
dan gaat er bij mij een sirene en dan 
wacht ik jullie doar op. En nu maar 
hopen dat Bennie lang moet 
wachten.  
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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 zaterdag is alles afgelast ivm het slechte weer, de ene 
week was het behoorlijk nat en de week erna was het erg koud en lag 
er veel sneeuw. Dus over de wedstrijden van de pupillen is weinig 
nieuws. Gelukkig konden de pupillenteams de zaal in voor een 
training. Tijdens één van die trainingen heeft Casper van de D1 zijn 
middenhandsbeentje gebroken. Casper veel beterschap gewenst. 
Bij de D2 heeft Rodney besloten om weer veldspeler te worden. Koen 
heeft zich aangeboden om keeper te worden en niet onverdienstelijk 
zo bleek wel in de laatst gespeelde wedstrijden. 
Bij de E1 hebben we helaas afscheid moeten nemen van de trainers. 
Theo, Jeroen en Danny bedankt voor de trainingen die jullie hebben 
gegeven. Tot de winterstop is er een tijdelijke oplossing gevonden. 
Sebastiaan Flipse en Ramiro ter Steeg zijn bereid gevonden om de 
resterende trainingen te verzorgen. We zijn dus nog op zoek naar een 
trainer die de E1 , op dinsdag en donderdag , wil trainen in het 
voorjaarsseizoen. Heb je interesse neem dan contact op met één van 
de jeugdbestuursleden. 
De F1 en de mini’s kregen tijdens een training bezoek van twee 
pieten! Samen met de kinderen hebben ze in de zaal gevoetbald. Na 
afloop hadden ze voor iedere speler een heerlijke chocoladeletter. 

 
 

 Winterstop 
De laatste wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 18 december. 
Dus tot en met week 50 kan er getraind worden óf op het veld óf in de 
zaal. De trainingstijden in de zaal zijn op de donderdagen voor de D1 
en de D2 veranderd; D1 van 18.15 uur tot 19.15 uur, D2 van 17.15 
uur tot 18.15 uur. 
Zaterdag 11 december voetbalplaatjes ruil van 11.15 uur tot 12.15 uur 
in de kantine. 
 
Week 3 start trainingen in 2011. 
Zaterdag 22 januari: het knakworstentoernooi;  
     D1 van 8.30 uur tot 9.30 uur. 
     D2 van 9.30 uur tot 10.30 uur. 
     E1 van 10.30 uur tot 11.30 uur. 
     F1 van 11.30 uur tot 12.15 uur 
     Kleuters van 12.15 uur tot 13.00 uur. 
 
Competitie A 
Op dit moment van schrijven is het buiten wit en wordt het steeds 
witter. 
Gelukkig hebben we de afgelopen week , de velden waren gesloten, 
zelfs twee keer kunnen trainen in de zaal. 
We hebben inmiddels ook Gendringen A2 verslagen en na de winst 
van AZSV op WVC blijft het spannend wie er zich aan het eind 
kampioen mag noemen. 
Het is ook nog maar de vraag of de competitie wel uitgespeeld kan 
worden. 
Het blijft steeds weer voor Peter een klus om een team op de been te 
brengen , gelukkig hebben we tegen Gendringen een beroep kunnen 
doen op Tim en Niek en zelfs Dion debuteerde bij de A – junioren. 
We hopen dat de voorjaarscompetitie ons een mooie indeling geeft en 
dat we met ,de jongens die bij de senioren voetballen, elke week 
volwaardig aan de bak kunnen. 
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(vervolg Jeugdnieuws) 

Dus bij deze ook een oproep aan deze jongens…. Zeg , als het kan, ja tegen Peter als hij met de vraag 
komt ; “Kun je ……….? “ 
 A-junioren Snerttoernooi 

Op zondag 9 januari is het snerttoernooi gepland. Lekker buiten voetballen met mix-teams van senioren 
en A-junioren. 
Hou het kastje en/of de site in de gaten omtrent de tijden. 
We hopen dat het ,mede ooki.v.m.  het weer , door gaat en dat alle A-junioren aanwezig zullen zijn …. 
En daarna lekker een bakje soep en ook jullie zijn natuurlijk van harte uitgenodigd bij de 
Nieuwjaarsreceptie die in aansluiting van het toernooi plaatsvindt in ons  clubhuis . 
 Kadervergadering jeugd GWVV 

Op maandagavond 22 november was  er een bijeenkomst voor al het jeugdkader. 
De opkomst was goed en samen werden de teams en het verloop doorgenomen. 
Omdat er wekelijks veel contact is tussen verschillende kaderleden verliep dit zonder veel nieuwe op- 
of aanmerkingen. 
Alleen m.b.t. de trainingen van de E moeten we aan de slag om daar een goede oplossing voor te 
vinden , d.w.z. heren/dames vinden  die dit willen doen. 
Ook was er de gelegenheid om een coachjas te passen , zodat elke leider naast de bekende dikke 
geel/zwarte jas een dunner exemplaar krijgt. 
Tevens werd al even gesproken over het seizoen 2011-2012. 
 Boogbal 

Met Ferdie als “opdrachtgever” zorgt de A regelmatig voor een stukje copy in de Boogbal. 
Bij deze dan ook dank aan de jongens die toch de moeite nemen om samen wat op papier te zetten 
over hun team en hun prestaties en ervaringen. 
Een volgende keer een paar anderen, dan is het een taak die te overzien is en … het blijft toch leuk om 
wat te lezen over je team. 
 
 
Iedereen een fijne Kerst en een goed, gezond en sportief 2011 toegewenst! 
 
Jeugd GWVV 

5  december is het wanneer ik in de pen klim 
om een stuk te schrijven voor in de Boogbal. 
De meeste mensen hebben het gedicht klaar en 
wellicht zitten ze al in een familiare kring te 
wachten op de Goed Heilig Man en cadeaus. 
Deze tijd hebben wij gehad. Maar wat ik de 
laatste tijd gehoord en gezien heb over Sinter-
klaas is verbazingwekkend. Dit is een ander Sint 
dan in mijn tijd. Deze is rebels, houdt geen blad 
voor de mond. Je ziet hem in tv programma’s 
uitspraken doen over bijvoorbeeld politici of 
kinderen dat je oren er van gaan klapperen. En 
als klap op de vuurpijl zie je hem in een film dood 
en verderf zaaien. Ja, deze kindervriend gaat met 
zijn tijd mee. Deze Sint houdt van rock ’n roll, 
tattoos en ladies. Santa Claus is een watje zou 
deze Sint zeggen. De stand is dan ook 1-0 voor 
Sint, the bad man from Spain. 
Zelf heb ik de Goed Heilig Man ook nog 
gesproken over de Sinterklaasjes in mijn D1 – 
team. “ Manolo (ik mag hem bij zijn voornaam 
noemen, landgenoten onder elkaar) jouw gedrag 
wordt maar al te graag overgenomen door mijn 
spelers. Dan komt blauwe Klaas te laat, is gele 
Klaas zijn voetbalschoenen vergeten of zwarte 
Klaas maakt ruzie met witte Klaas en zo verder. 
Zijn ze rebels of niet? Wat vindt je hiervan?”  “ 
Hmm , ik zal een notitie schrijven in mijn boek. 
Laat ze de film ‘Sint’ zien en als dat niet helpt dan 
hoor ik het wel. Dan gaan ze volgend jaar 
gewoon ouderwets mee in de zak van piet.” En 
jongens worden jullie hier al een beetje stil van? 
 
 
Mensen fijne feestdagen en een gelukkig 2011 
 
Andres. 

Bad Boys 

D e A1 heeft de laatste weken veel vrij 
gehad door slecht weer.  
 
De wedstrijden tegen WVC en SDOUC waren 
beide afgelast. Maar de belangrijke wedstrijd 
tegen vv Gendringen niet. De druk lag hoog bij 
deze wedstrijd want veel spelers kenden de 
tegenstanders. Peter had vrijdagavond een 
goede selectie opgesteld, maar op het laatste 
moment meldden zich nog enkele spelers af. 
Peter zat in de stress en wist niet wat hij moest 
doen. Hij regelde 3 topspelers, genaamd Niek 
van de Pavert, Tim Heutinck en Kees van de 
Pavert.  
 
In de warming-up ging het niet voortreffelijk, 
Thymo onze topkeeper raakte geblesseerd aan 
zijn vinger. Hij besloot toch door te bijten en 
gewoon te keepen.  
In de kleedkamer hing er een gespannen sfeer. 

G.W.V.V. 
A1 vorstverlet 
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(vervolg GWVV A vorstverlet) 

Peter had wallen onder zijn ogen omdat hij nog 
tot laat in de nacht 3 spelers moest regelen, maar 
de selectie was nu compleet. Toen de 
scheidsrechter ons op kwam halen keken we 
recht in de ogen van de tegenstander, 
Gendringen.  
 
Op het veld was het koud. Wij begonnen rustig 
aan de wedstrijd, langzaam kwam het op gang. 
We kwamen 0-1 achter door een doelpunt van de 
aanvoerder van Gendringen. We kwamen goed 
terug en het werd 4 – 2 voor ons. De 
doelpuntenmakers waren Bob Zweers, Dirk 
Jansen en Kees van de Pavert. 
Wij willen Niek, Tim en Kees bedanken voor het 
mee voetballen, we hebben de winst mede aan 
jullie te danken.  
 
Wij willen Peter nog extra bedanken voor zijn 
inzet voor het team. Als Peter er niet was 
zouden we te weinig man hebben. Dit geldt al 
voor het hele seizoen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dus Peter bedankt  
namens het hele team !! 

 
 
 
Een week later werd SDOUC – GWVV afgelast 
wegens sneeuw op het veld. SDOUC heeft zijn 
veld niet goed in orde, ze zouden een boete 
moeten krijgen!! 
 
Gemaakt door: Twan Berndsen en Jordy Bussink 

C1000 Voetbalplaatjes 
ruilmiddag. 

 
Tevens prijsuitreiking 

gouden, zilveren  
en bronzen 

voetbalplaatjes. 
 

Wanneer : 
 dinsdag 28 december 

Waar: 
kantine SDOUC 
Tijd: 14:00 uur 

H et voetbal mocht dan afgelast zijn, dat 
neemt niet weg dat er op de zaterdag niets te 
gebeuren is op de Buitenham.  
Het jeugdbestuur heeft hier mooi op ingespeeld 
door een ruiluurtje te organiseren waar de jeugd 
de toch nu toe ontbrekende voetbalplaatjes 
konden bemachtigen. 
En met veel succes, veel kinderen en ook zo hier 
en daar een ouder wist het boek met daarin 
spelers van GWVV, Ulftse Boys en SVGGG 
helemaal vol te krijgen. Het 'ruiluurtje' werd ruim 
overschreden maar daar maalde niemand om, 
zolang er nog plaatjes ontbraken kon men 
doorgaan. De kinderen die het boek nog niet vol 
hebben van hun voetbalhelden hebben hier nog 
een paar weken de tijd voor, eind december stopt 
de actie. 
De C1000 organiseert op 28 december nog een 
keer een ruilactie. Tevens vindt dan de prijs-
uitreiking plaats van de gouden, zilveren en 
bronzen voetbalplaatjes. Heb je het boek nog niet 
vol kom dan op 28 december naar de kantine van 
SDOUC. Er 
zijn nog 
genoeg 
plaatjes. 
En Jarno, 
Bryan en 
misschien 
nog wel 
wat 
anderen 
van GWVV 
kunnen dan 
zien wat ze 
gewonnen 
hebben.  
 
Dat wordt 
mooi 
spannend! 

Voetbalplaatjes 
ruilen een succes! 

Cas en Bas  
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

December 
19 Kerstconcert Fanfare 
24 Herdertjes tocht 
30 potstoten De Zon 
31 Carbid schieten 
Januari 
8 oud papier ophalen 
9 Snerttoernooi/Nieuwjaarsbijeenkomst GWVV 
21 jeugdpronkzitting 
22 pronkzitting 

POTSTOTEN 
30 december  

om 20.00 potstoten 
bij DE ZON 

wie pakt de beker van 
Freek van Arragon 

Bestuur,Nardy en dames, 
 

G raag wil ik op deze dag vanwege het 20 
jarig bestaan van onze dansgroep”DOSIDO” 
een korte terugblik werpen,ook namens alle 
dames hier aanwezig. 
Op de eerste plaats aan Nardy,die het toen maar 
durfde om een volksdansgroep op te richten in 
Varsselder-Veldhunten. Daar is ze toen 
begonnen met  acht dames van wie er nu nog 
steeds vijf dames aktief mee dansen. 
Helaas zijn er verschillende leden door ouder-
domskwaaltjes of andere redenen gestopt of 
overleden. 
Maar ondanks alles is onze groep telkens weer 
gegroeid met nieuwe leden,zodat we nu een 
ledental van 30 dames hebben waar we erg blij 
en trots op zijn. 
Het is zoals een oud spreekwoord zegt….Een 
goede wijn behoeft geen reclame…. 
Nardy bedankt. 
 
Dan ons bestuur die al die jaren alles 
keurig geregeld hebben,van onze 
uitstapjes en dansdagen en feestjes. 
En natuurlijk onze jaar-lijkse vieringen 
met Kerst brengen ons helemaal in 
kerstsfeer. 
Bestuur bedankt. 
 
Ook de financiële kant is in heel goede 
handen,zo dat we elk jaar weer gezond 
verder kunnen. 
Willemien Frazer bedankt. 
 
Dan onze hele dansgroep niet te 
vergeten.We hebben ’n fijne hechte 
groep waar ook alles bespreekbaar is 
van ziekte-verdriet-overlijden en voor 
een ieder een luisterend woord. 
Maar ook de mooie dingen en kanten 
in dit leven worden niet vergeten zoals 
verjaardagen, geboortes en jubileums. 
 
Wij hopen dat het zo nog lang mag 
blijven samen met Nardy op naar het 
zilveren jubileum. 
 
Riek Tersteeg 

DOSIDO 

Dosido danst iedere maandagmiddag in De Tent van 
13.30/15.00 uur.Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
 
Hun reportoire bestaat niet alleen uit dansen uit de hele 
wereld ook het stijldansen en countrydansen komen aan bod. 

03-10-2010 

Een herinnering aan 20 jaar 

Oud papier 
ophalen in januari 
is op 8 januari!!! 
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(vervolg dorpsnieuws) 

Geloofsgemeenschap HH Martelaren van 
Gorkum Varsselder‐Veldhunten  

 

De Herdertjestocht 2010  
 

Een lege kerststal? 
 
Samen onderweg, 
op zoek naar herders,  
de engel, Jozef & Maria,  
drie koningen  
en het kind… 

Zoek jij ook met ons mee? 
 

Datum:    vrijdag 24 december (Kerstavond) 
Start:  tussen 17.30‐18.00 uur bij de kerk 
Einde:   ±19.30 uur gezamenlijke afsluiting in 
  de kerk. 

Bij slecht weer begint om 18.00 uur een 
alternatieve viering in de kerk. 

 

Graag vragen wij alle inwoners van Varsselder 
om langs te route te zorgen voor sfeerverlichting 
(fakkels, vuurkorven of andere kerstverlichting). 
Bedankt voor uw medewerking. 
Route Herdertjestocht: Start bij de kerk, l.a. 
Hoofdstraat, l.a. Achter de Molen, l.a. Hesterweg, 
r.a. Brinkweg,  
r.a. Varsselderseweg, r.a. Hoofdstraat, l.a. 
Vicarisweg, l.a. Weverstraat, r.a. voetpad naar 
Past. Balkstraat, l.a. Vicarisweg, r.a. De Pavert, 
l.a. Reulingstraat, r.a. Berghseweg, r.a. 
Leemlandseweg, l.a. Hoofdstraat, einde bij de 
kerk.  
 
Het opgavenstrookje is vanaf 1 december te 
downloaden op de website  
http://www.deverrijzenisparochie.nl/varsselder.html  
of  op http://www.varsselderveldhunten.nl of op 
http://www.piusxvarsselder.nl/ onder ‘School 
&Kerk’ of is te vinden in de Boogbal van  
16 december  aanstaande.  
 
Graag invullen en inleveren vóór 20 december 
aanstaande bij Sandy Schepers, Achter de Molen 5. 
 
 Wij vinden het sfeervol wanneer de kinderen hun 
(zelfgemaakte) lampion of een ander lichtje 
meenemen. 
 
Graag tot ziens op 
Kerstavond tussen 17.30- 
18.00 uur. 
 
Werkgroep gezinsviering 
 

O p 19 December organiseert Fanfare St. 
Gregorius een kerstconcert in het 
Kerkgebouw van Varsselder-Veldhunten. 
Het concert begint om 10.30 uur.      
De Fanfare o.l.v. Gerjo Seesink, de Blokfluitgroep 
en de 2e jaar Muziekschoolleerlingen, het 
Herenkoor o.l.v. Jan Overgoor, en de 
Huttepiepen zullen medewerking verlenen. 
Na het spetterende Music Together 3 concert van 
afgelopen november, waarmee de Fanfare de 
popzaal van de DRU nog op zijn kop zette, is er 
deze keer veel ruimte voor de jeugd. Zowel de 
blokfluitgroep als de 2e jaar 
muziekschoolleerlingen zullen een belangrijk deel 
van het programma vullen.  
Vanaf 10.00 uur zullen de midwinterhoornblazers 
van de Huttepiepen het concert vanaf de 
toegangsweg naar de kerk “anbloazen”. Met hun 
zelfgemaakte midwinterhoorns zullen zij met 
traditionele muziekklanken de bezoekers naar 
binnen begeleiden.  
Na deze sfeervolle aankomst, zal er een 
gevarieerd programma met bekende 
kerstnummers gebracht worden.  
De Fanfare zal rustige kerstnummers afwisselen 
met het populaire “Last Christmas” en een 
verassende versie van “Winterwonderland”. Het 
Herenkoor gaat traditionele kerstnummers ten 
gehore brengen. De blokfluitgroep en de 
muziekschoolleerlingen zullen vrolijke 
kerstnummers laten horen. In de pauze zal er 
koffie en frisdrank aangeboden worden. De 
traditionele kerstkransjes zullen niet ontbreken. 
De toegang is gratis, en de kerk is vanaf 10.00 
uur open. Hopelijk zien we elkaar dan.... 
 
Bestuur, dirigent en leden van Fanfare St. 
Gregorius, 
 

Wensen U hele fijne kerstdagen en een 
gezond en gelukkig 2011 toe ! 

Kerstconcert  
Fanfare St. Gregorius  
Varsselder Veldhunten. 

Carbid schieten 
C arnavalsvereniging “De Zinkput” 
organiseert op vrijdag 31 december 2010 het 
traditionele Carbid schieten. 
 
De locatie is net als voorgaande jaren in de wei 
bij Jos en Mariëtte Lukassen. Er wordt 
afgeschoten om 11.00 uur en het duurt tot 
ongeveer 15.30 uur. Ook dit jaar zal er een tent 
in de wei komen te staan die schutting biedt 
tegen het koude decemberweer. Tevens is er 
ook een toiletgelegenheid. Uiteraard vindt alles 
plaats onder het genot van een 
eindejaarsdrankje en hapje tegen een geringe 
betaling. 
Kom vrijdag 31 december vanaf 11.00 uur 
gezellig naar het ‘Carbid schieten’ kijken om zo 
met z’n allen 2010 uit te schieten. 
 

Comité Carbid schieten CV “De Zinkput” 
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Pronkzittingen 
 

D e pronkzittingen voor het komende jaar 
worden gehouden op: 
 
21 januari 2011 Jeugdpronkzitting  
 
22 januari 2011 Pronkzitting 
 
Reserveringen: Bennie & Carla Mulder, tel.: 
0315-631625. 
 
Graag tot ziens op vrijdag 21 en/of zaterdag 22 
januari in gildegebouw “De Tent”. 

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

18-12-2010 9:30 GWVV D2 AZSV D8 

18-12-2010 15:00 SDOUC A2 GWVV A1D 
19-12-2010 9:30 Zeddam 3 GWVV 3 
19-12-2010 10:00 GWVV 2 Zeddam 2 

19-12-2010 10:30 Wolfersveen GWVV 4 
19-12-2010 14:30 GWVV 1 MEC 1 
23-1-2011 14:30 Stokkum 1 GWVV 1 

30-1-2011 14:30 Keijenburg. GWVV 1 
13-2-2011 14:30 GWVV 1 KSV 1 
20-2-2011 14:30 Zelhem 1 GWVV 1 
27-2-2011 9:30 VVG '25 5 GWVV 3 
27-2-2011 10:00 GWVV 2 SVGG 2 
27-2-2011 10:30 VVG '25 4 GWVV 4 

27-2-2011 14:30 GWVV 1 Bredevoort 1 

Programma GWVV 



BOOGBAL SEIZOEN 2010 - 2011 

Boogbal nr. 4 pagina 23 

Weet je nog van toen? 
D e periode rond de Kerstdagen wordt wel eens de overdenkingsperiode genoemd. De natuur 
staat stil in groei en ook de mens staat stil bij diegenen die er niet meer zijn en ons dierbaar 
waren. Huiselijke tradities worden in ere gehouden en leuke voorvallen herbeleefd.  
Zo herinner ik me een Kerstperiode uit 1956. De Sint was alweer een poosje vertrokken naar zijn 
moederland en nu stond de a.s. Kerst voor de deur. Koning winter had al een aantal dagen flink 
geregeerd en gezorgd voor sneeuw, ijs en schaatspret, maar ook voor ongemakken. De natuur was 
een plaatje voor een kerstkaart. Zelf was ik in militaire dienst en al ruim een jaar gelegerd, eerst in 
Breda en nu in ’t Harde op de Veluwe. Ons onderdeel was paraat, wat wil zeggen, dat we eens in de 14 
dagen met verlof konden. We verkeerden in de gelukkige omstandigheid, dat we rond 25 december 
een aantal vrije dagen konden opnemen. Zo kwam ik enkele dagen voor Kerstmis in dat jaar thuis in 
mijn ouderhuis in Veldhunten. Wat een weelde, vrij van soms onzinnige verplichting, gezag en veel 
andere dingen. Ik had me verheugd op dit verlof en voorgenomen om de schade wat in te halen. Zo 
was er elk jaar voor de Kerstdagen een drijfjacht en georganiseerd door de fam. Bongers uit Ulft, en 
hier had ik al enkele jaren in meegelopen als drijver. Het was een gewoonte, dat na elke jachtmiddag 
een aantal geschoten hazen werd verloot onder de drijvers. Nu was ik één van de gelukkigen die zo’n 
haas won en vol trots mee thuis kwam. Dit kwam goed uit, want mijn ouders waren druk bezig met een 
ouderwets kerstdiner. Een grote pan met soep, aardappelen met rode kool, vlees van het varken en nu 
nog de haas, die eerst nog geslacht moest worden. Als toetje een paar soorten pudding en gemaakt 
van verse melk van de koeien die bij ons in de stal stonden. In de hoek van de keuken stond de 
kerstboom met de kribbe op een tafeltje en een natte spons op een schoteltje er naast. Deze diende 
voor de kaarsjes in de boom, die altijd net waren opgebrand als je er even niet naar keek, waarna de 
tak verder schroeide en stank veroorzaakte. Aan al deze dingen was gedacht voor het Kerstfeest, met 
de Kerstavond als prettige voorgedachte. De volgende morgen was de nachtmis in de kerk die om 5 
uur begon. Te voet in het nachtelijke duister ging het met huisgenoten en buren richting Varsselder 
onder het luiden van de kerkklokken. 
De kerk liep vol en de kerkgangers zaten op stoelen tot halverwege de gangen. Ook toen al had het 
kerkkoor met 7 gebroeders van de Pavert in hun midden, een reputatie van uitstekende zang dat de 
mensen ontroerde. Na de dienst ging het huiswaarts, waar we in de keuken plaats namen voor het 
ochtend ontbijt. Bij ons thuis bestond dit uit wit brood met gebraden metworst, balkenbrij en warme 
melk. Onderwijl genoten we van het samenzijn, het lekkere eten en de kleine gekleurde kaarsjes in de 
kerstboom die een sfeervol licht gaven. Gezellige ogenblikken verstreken en kwamen ook de 
zandmannetjes in onze ogen hun werk doen, want van slapen was in de afgelopen nacht niet veel 
gekomen. Zo verliep de eerste kerstdag verder en naderde de avond voor het gebruikelijke solokaarten 
net als troeven, old, spits en bas. Net als andere avonden nam Oma van 76 jaar haar plaats bij de 
kachel weer in en genoot van een citroentje met suiker, dat op een Kerstavond een gewoonte was. 
Meestal lag de hond Tommy achter de kachel, maar nu lag de kat Greetje daar. Tussen deze twee was 
het altijd strijd tot vermaak van onze huisgenoten. Toen ik zei dat dit dier maar gemakkelijk aan haar 
kostje kwam en niets anders deed 
als luiwammesen, had Oma hier een 
andere mening over. Kijk zei ze, en 
wees op de kat, zij is ook oud net als 
ik en heeft ontelbare katjes en 
kleinkatten voortgebracht. Als wij 
straks naar bed gaan, vertrekt zij 
naar de zolder om te gaan jagen op 
muizen. Ze doet dus wel degelijk iets 
voor de kost. En ging zij verder, een 
aantal jaren geleden, ook omstreeks 
kerstmis, gebeurde er iets 
bijzonders. Laat op de avond, wij 
waren al naar bed, hoorde ik de kat 
op de zolder haar sprintjes trekken 
op zoek naar prooi. Boven de 
kachel, zit zoals u ziet een 
ventilatieopening, waar een rooster 
op ligt. Door een toeval was blijkbaar Oma Kroesen 
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het rooster verschoven en gaapte een 
open gat. Opeens hoorde ik de kat weer 
rennen, gevolgd door een angstkreet 
van een muis. Het volgende ogenblik 
volgde een plons op de keukenvloer en 
ik dacht aan de kat. Toen ik ging kijken 
was het arme dier nergens te vinden, 
maar zag hem even later kreunend in de 
kerststal liggen. En het gezegde, dat 
een kat enorm taai is, werd hier nog 
weer eens bewezen. En vervolgde zij, 
de volgende avonden lag Greetje hier 
weer en beschouwde dit als haar vaste 
plaats zonder last van de hond te 
hebben. We luisterden met aandacht 
naar dit voorval en vonden het een mooi 
kerstverhaal. 
Dat het die avond laat werd was niet erg. De volgende dag was het 2e Kerstdag en de kerk pas om 10 
uur. ’s-Avonds vond een toneeluitvoering plaats van de vereniging “Ons Genoegen”. De grote kachels 
uit het schoolgebouw waren weer opgehaald en verwarmden de locatie “De Tent”.  De zaal was tot de 
laatste plaats bezet en het publiek genoot van een blijspel “August de Domme”, vertolkt door de 
hoofdrolspelers Bertus Lukassen en Antoon Keurentjes. Dit komische duo, en ook de andere spelers, 
bezorgden de aanwezigen een onvergetelijke avond. Een ander hoogtepunt op zo’n avond was de 
verloting, met als hoofdprijs de traditionele taart, die meestal meteen werd aangesneden en geproefd. 
Toen we later huiswaarts keerden kon voor mij deze kerst niet meer stuk. Als bijkomstigheid kwam nog, 
dat ik deze kerstperiode verkering kreeg met mijn huidige vrouw, wat altijd nog scheelt voor de 
gemoedsrust. Enkele dagen later vertrok ik weer naar ’t Harde voor verdere dienstverplichting. 
Hieronder viel ook een wachtbeurt tijdens de jaarwisseling 1956-1957 in de stilte van de legerplaats, en 
dit was ook weer een overdenking waard. 
Tot slot wens ik ieder toe, sfeervolle dagen en alle goeds in het nieuwe jaar. 
 
B. Kroesen. 

Doe ook mee, kijk wie er schuil gaan achter de kerstmannen en mail dit naar boogbal@gwvv.nl en uit de 
goed oplossingen wordt een prijswinnaar verloot die een tegoedbon t.w.v. € 25,- van de C1000 ontvangt. 

De redactie wenst 
iedereen prettige 

feestdagen en een 
goed en vooral  

gezond 2011 

Ouderhuis in Veldhunten 
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Standen en Topscoorders 2010-2011  
STAND 2e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 1 10 25 43 11 

KSH 1 11 23 38 21 
Bredevoort 1 10 22 16 8 

MEC 1 9 16 32 15 
Stokkum 1 9 16 26 19 

KSV 1 10 15 17 16 
GWVV 1 8 12 16 15 

Keijenburg. Boys 1 10 12 21 24 
Zelhem 1 9 10 9 20 
SVGG 1 10 8 15 26 

Marienveld 1 9 6 12 23 
Winterswijk 1 11 0 9 56 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 5 8 20 44 15 

Den Dam 2 7 16 31 13 
Terborg 4 7 15 28 14 
Zeddam 3 8 13 21 26 

NVC 2 7 10 15 19 
VVL 4 6 8 16 13 

Stokkum 3 7 8 12 18 
Halle 3 7 8 20 28 

SDOUC 7 9 7 12 20 
GWVV 3 5 3 6 15 
VVG '25 5 7 3 9 33 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Grol 4 9 21 20 8 
KSH 2 10 17 28 18 

Ulftse Boys 3 8 16 25 16 
Zeddam 2 8 14 20 21 
Silvolde 3 9 14 23 19 
SDOUC 3 8 12 14 11 
VIOD 5 8 12 23 21 

GWVV 2 10 12 11 15 
Terborg 3 7 10 17 15 
VVG '25 3 10 9 33 39 

WVC 4 9 6 12 21 
SVGG 2 10 4 17 39 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
NVC 3 7 21 30 8 

Silvolde 6 8 21 41 6 
Zeddam 4 9 19 28 15 
GWVV 4 8 18 26 11 
VVG '25 4 7 14 26 11 

Gendringen 6 8 12 28 26 
Etten 4 8 10 33 21 

Stokkum 4 6 9 24 17 
Terborg 5 7 6 18 26 

Dinxperlo 5 10 6 19 36 
Den Dam 3 8 3 8 55 

Wolfersveen 3 8 0 6 55 

6e klasse E 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
KSH 1 3 7 9 5 

Bredevoort 1 2 6 6 2 
AD’69 1 2 6 5 3 
KSV 1 2 4 6 1 

Zelhem 1 1 3 4 1 
GWVV 1 1 3 3 1 
Stokkum 2 3 5 5 

MEC 1 1 0 0 1 
Marienveld 1 1 0 2 4 

SVGG 1 2 0 3 7 
Keijenb.B. 1 2 0 4 9 

Winterswijk 1 3 0 4 10 

Topscoorders 
Kees v.d. Pavert 1e 5 
Marco Menke 3e+4e 5 
Frank van de Schuur 4e 5 
Jasper Engelen 1e 4 
Ramiro Tersteeg 1e 4 
Han v.d. Pavert 4e 4 
René Hakvoort 4e 4 
Theo Heutinck 4e 4 
Maik Jansen 1e 2 
Tim Jansen 2e 2 
Werner Wellink 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 
Jos Ketelaar 2e 1 
Dennis Boerboom 3e 1 
Niek v.d. Pavert 3e 1 
Jorick Messink 3e 1 
Marc Arnold 4e 1 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

AZSV A3 8 21 32 9 
GWVV A1D 9 21 40 8 

WVC-SKVW-Winterswijk A3 9 21 45 24 
Grol A3 10 21 44 29 

Silvolde A2D 9 20 29 14 
Gendringen A2 8 13 31 21 

MEC A1D 8 10 25 26 
Terborg A1 9 10 23 27 

FC Trias A3D 9 10 22 31 
SDOUC A2 10 6 11 42 
AD '69 A2D 8 1 12 35 

Longa '30 A4 9 1 11 59 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ajax B D1 10 27 61 15 

Meddo D1G 11 27 50 19 
Longa '30 D3 9 21 53 19 
FC Trias D2 10 19 19 17 

KSH D1 11 19 30 28 
Vosseveld D1G 10 18 48 35 
GWVV D1D 8 15 31 18 

SDOUC D2 10 9 29 47 
AZSV D4 9 6 11 47 

WVC-Winterswijk D3 9 4 18 43 
WVC-Winterswijk D4 8 3 12 41 

Ulftse Boys D2 9 1 11 44 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Longa '30 D5 10 30 103 2 

Varsseveld D3 9 23 47 10 

Ajax B D2 8 17 44 12 

Terborg D3 8 16 46 22 

AZSV D7 8 16 30 22 

Bredevoort D2G 9 14 22 20 

DZSV D2 11 11 24 61 

Varsseveld D4 8 8 11 23 

AZSV D8 9 6 16 43 

GWVV D2 8 4 17 39 
VVG '25 D4 8 3 10 55 
Silvolde D3 8 1 7 68 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
DZSV E3 10 25 57 14 
Erix E1 9 22 50 18 

FC Trias E4 8 21 62 15 
Den Dam E1 8 16 40 24 
GWVV E1 8 15 40 22 

AZSV E5 10 15 43 40 
Westendorp E1 9 11 37 38 
Ulftse Boys E3 8 10 35 38 
Varsseveld E3 9 10 28 28 

AD '69 E2 8 3 25 78 
VVG '25 E4 7 0 11 39 
SVGG E1 8 0 5 79 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
SVGG F1 8 24 58 10 

Etten F1 8 24 49 8 

Ajax B F1 8 18 37 22 

Varsseveld F3 8 15 50 17 

SKVW F1 8 15 35 9 

GWVV F1 6 12 30 20 

Erix F1 6 9 21 22 

DZSV F2 9 9 15 35 

VVG '25 F2 6 6 10 24 

Bredevoort F1 8 3 10 42 

KSH F1 9 3 11 61 

Den Dam F1 8 0 3 59 

Topscoorders A-junioren: 
naam: aantal doelpunten 
Stan van de Pavert 11 
Kees van de Pavert 9 
Dirk Jansen 7 
Twan Berndsen 3 
Joel Robben   2 
Thymo Scholten 2 
Bob Zweers 2 
Jordi Bussink 1 
Niels Huntink 1 
Chiel Terhorst 1 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Juul 18 
Dion 4 
Thomas 2 
Sam 2 
Casper 2 
Lars 1 
Menno 1 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Bart 25 
Douwe 7 
Jelle 2 
Cas 2 
Timo 1 
Justin 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 12 
Merlijn Wolters 10 
Koen Offenberg 4 
Kai Messing 2 
Thijs Hegman 1 
Milan Frazer 1 


