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D e laatste Boogbal van het seizoen 
2010/2011. Dit jaar een beetje later dan 
normaal maar we wilden wel graag het Jan 
Riekentoernooi nog meenemen. 
Dit jaar waren er meer dan 80 aanmeldingen om 
actief mee te doen en werd er gestreden in 2 
poules van 4 teams. Het weer zou de grote 
spelbreker kunnen zijn, maar voor zover wij het 
hebben kunnen beoordelen zijn er naast een 
paar buitjes geen rare dingen gebeurd. 
Een uitgebreider verslag met foto’s kunt u 
verderop in deze Boogbal lezen. 
In de laatste Boogbal van het seizoen ga je 
automatisch een aantal hoogtepunten noemen, 
het belangrijkste is echter dat door de inzet van 
veel vrijwilligers het mogelijk is om actief mee te 
doen aan de voetbalsport. In eerste instantie dus 
een GROOT bedankje aan al deze vrijwilligers! 
Een aantal noemenswaardige punten van de 
afgelopen tijd zijn: 

Nieuws 

De D1 pupillen zijn kampioen geworden, van 
harte gefeliciteerd en ga vooral zo door. 
Het eerste elftal heeft zich op overtuigende wijze 
gehandhaafd in de vijfde klasse. 
Ruud Pastoor neemt afscheid van G.W.V.V. en 
zet zijn trainerscarrière voort bij LOIL. 
Er zijn nu al zoveel nieuwe aanmeldingen binnen 
dat er volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk 5 
seniorenelftallen meedoen in competitieverband. 
De Boogbalenquête is door 67 personen ingevuld 
en geeft ons een beter inzicht in het gebruik van 
de Boogbal. Het belangrijkste wat er uit de 
enquête is gekomen is dat een papieren Boogbal 
nog steeds op prijs wordt gesteld. Meer infor-
matie over de enquête is ook in deze Boogbal te 
lezen. 
Vanuit de redactie willen we aangeven dat de 
meeste teams regelmatig copy aanleveren over 
hun wel en wee. Helaas hebben we het 
afgelopen jaar weinig kunnen lezen over GWVV 
2 en 3. Voor volgend seizoen hebben deze 
teams iets in te halen. Iedere keer dat de 
Boogbal uitkwam stond er ook iets in over de 
jeugd. Meestal een algemeen stuk vanuit het 
jeugdbestuur, maar ook binnen de jeugdelftallen 
werd er goed gebruik gemaakt om een stukje te 
schrijven.  
Donderdag 12 mei was er een extra algemene 
ledenvergadering om te stemmen over de 
clubkleuren van G.W.V.V.. Men kon kiezen om 
terug te gaan naar de oorspronkelijke kleuren 
geel wit of alles zou hetzelfde blijven met geel 

GWVV D1 kampioen 2010-2011 

Jongens klasse gedaan, proficiat!! 
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zwart. Het overgrote deel van de aanwezigen 
koos voor een terugkeer naar de oude club-
kleuren geel wit en als we goed geïnformeerd zijn 
dan zal iedereen het volgend seizoen in de 
“oude”, nieuwe kleuren gaan voetballen.  
De nieuwe spelers indeling van de jeugd is reeds 
bekend en deze lijst staat onder jeugdnieuws. 
Voor alle jeugdteams zijn er trainers en leiders 
gevonden die een deel van hun vrije tijd volgend 
seizoen gaan gebruiken om de jeugd aan het 
voetballen te krijgen en te houden. Nieuw is dat 
Ted van de Pavert en Chiel Terhorst elk 
jeugdteam een keer in de week gaan trainen en 
gezien het feit dat zij reeds gediplomeerd zijn en 
ook nog verder bezig zijn met hun opleiding kan 
dit alleen maar een kwaliteitsinjectie betekenen 
voor de jeugd van G.W.V.V.. 
Het nieuws dat ons het meest droevig stemt (en 
tegelijkertijd ook positief is voor de ontwikkeling 
van ons dorp) is dat met het Jan Rieken toernooi 
onze kantine voor het laatst gebruikt werd als 

voetbalkantine. Begin juli zal er verbroken en 
gebouwd gaan worden door de nieuwe stichting 
en als alles goed gaat dan zal aan het begin van 
het nieuwe voetbalseizoen gebruik gemaakt gaan 
worden van de horecagelegenheid van het 
dorpshuis. 
We zullen even aan het idee moeten wennen, 
maar als iedereen er met een positieve gedachte 
aan begint kan het alleen maar goed gaan. 
We willen alle verenigingen attenderen op een 
artikel onder dorpsnieuws van een nieuw op te 
richten stichting 5V.  
 
Voor de laatste keer dit seizoen wenst de 
redactie iedereen veel leesplezier en we hopen 
dat iedereen een fijne vakantie heeft. De actieve 
voetballers kunnen het beste een beetje in 
beweging blijven want voordat je het weet begint 
het nieuwe seizoen 2011-2012 al weer. 
 
De redactie. 

Enquete bevindingen Boogbal 
W e willen d.m.v. deze enquête 

een algehele indruk krijgen van wat de lezers 
vinden van de Boogbal. Door wie wordt de 
Boogbal gelezen? En wat vinden ze van de 
rubrieken en de opmaak. Wordt de Boogbal door 
iedereen in Varsselder-Veldhunten gelezen of 
gaat de Boogbal rechtstreeks naar de oud 
papierbak. Ook het lezen van de digitale versie 
van de Boogbal wordt steeds meer gedaan ook 
dit is mede van invloed voor het aantal oplages 
die wij bij elke uitgifte maken. Aan de hand van 
de resultaten zullen we gaan kijken of we 
bepaalde dingen moeten gaan veranderen. 
De enquête bestond uit 9 vragen en kon in een 
aantal minuten doorgenomen worden. 
Er zijn 67 (100%) mensen geweest die de 
enquête hebben ingevuld en geretourneerd. 
Van deze mensen is bijna 45% actief lid en ruim 
90 % is op de een of andere wijze betrokken bij 
G.W.V.V., er zijn helaas maar weinig reacties 
(7,5%) van mensen die in het dorp wonen, die 
wel de Boogbal ontvangen maar die niet 
verbonden zijn met G.W.V.V.. 
Alle 67 personen ontvangen of halen een 
papieren versie van de Boogbal en lezen deze 
ook. De digitale versie op de website wordt door 
ruim 10% actief gelezen. De website wordt dus 
goed bezocht en ook de digitale versie heeft zijn 
nut bewezen. 
Toch blijft de duidelijkste conclusie hieruit dat de 
papieren Boogbal nog niet weg te denken is uit 
Varsselder Veldhunten. 
 
Over inhoud van de Boogbal wordt toch iets 
genuanceerder gedacht. 
Bijna 84 % leest alle onderwerpen in de Boogbal, 
12% leest alleen de onderdelen die met 
G.W.V.V. te maken hebben en 6% leest alleen 
maar het Dorpsnieuws Varsselder Veldhunten. 
Het overgrote deel heeft dus interesse in en 
zowel voetbal gerelateerde onderwerpen en de 
onderwerpen van de andere verenigingen uit ons 
dorp. De Boogbal als dorpsblad heeft dus een 
bestaansrecht. 
Bij de beoordeling van de verschillende rubrieken 
van de Boogbal valt op dat het overgrote deel 

tevreden is over de inhoud. De scores goed en 
voldoende vormen tezamen bij iedere rubriek 
meer dan 80%. Als je hier toch opmerkingen wilt 
plaatsen zou je kunnen zeggen dat sommigen 
vinden dat er te weinig artikelen instaan die uit de 
elftallen komen of over de elftallen gaan. De 
bestuursaangelegenheden worden niet altijd als 
waardevol gezien. Het Jeugdnieuws krijgt 
dezelfde opmerking als de Elftal artikelen, er mag 
meer geschreven worden over de jeugd en dan 
het liefst vanuit de jeugd. 
Omdat niet iedereen geïnteresseerd is in het 
Dorpsnieuws en in Weet je nog van toen? krijgen 
deze twee rubrieken ook een aantal mindere 
scores. 
Het probleem blijft dat de Boogbal in eerste 
instantie een clubblad is dat in de loop der jaren 
uitgegroeid is tot een medium waar in ook andere 
verenigingen hun artikelen kunnen plaatsen. 
Actieve voetballende leden die niet in Varsselder 
of Veldhunten wonen zullen minder interesse 
hebben in artikelen van verenigingen uit 
Varsselder Veldhunten terwijl inwoners van 
Varsselder en Veldhunten die zelf niet voetballen 
of op een andere wijze verbonden zijn met de 
voetbalvereniging weinig hebben met de artikelen 
uit de elftallen of de jeugd. Het zegt ze niet 
zoveel. 
De reacties die bij deze vraag gegeven zijn zijn 
zo divers dat er geen conclusies uit getrokken 
kunnen worden. Ze zijn wel besproken in de 
redactievergadering maar zullen in eerste 
instantie niet leiden tot veranderingen. 
 
Bij de vraag over de indeling/opmaak van de 
Boogbal was weer het overgrote deel tevreden 
over de huidige opzet. Hierbij kregen de 
normering goed en voldoende op ieder onderdeel 
ruim 90% van het totaal. 
Een paar reacties die hier gemaakt zijn gingen 
over de grote van het lettertype (niet te klein 
maken), de indeling van de Boogbal in 2 
kolommen die het moeilijker leesbaar maakt en 
de verhouding foto’s en geschreven teksten, 
waarbij gezegd werd dat er wat meer foto’s in 
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(vervolg bevindingen enquete) 

mogen. 
Gezien het aantal mensen die hierover een 
reactie hadden kunnen wij als redactie hier geen 
conclusies uit trekken. 
 
Ondanks dat in het begin de vraag gesteld werd 
of de Boogbal gelezen wordt of niet door 
iedereen bevestigd werd beantwoord geeft bij 
vraag 8 bijna 24% aan dat ze zich niet zouden 
opgeven voor een papieren versie van de 
Boogbal. Schijnbaar lezen veel mensen de 
Boogbal ook digitaal of ze lezen hem omdat deze 
net zoals reclame toch bezorgd wordt. Helaas 
blijkt niet uit de reacties waarom ze zich niet 
willen opgeven voor een papieren versie en 
derhalve valt hier dus ook geen conclusie uit te 
trekken. 
Bijna 18% geeft aan dat dit niet voor hen van 
toepassing is, dus dat betekent dat deze groep 
buiten Varsselder of Veldhunten woont. 
 
De laatste vraag over het eventueel een bijdrage 
leveren tot het tot stand komen van de Boogbal 
wil ruim 20% incidenteel wel iets doen. 
Gelukkig hebben de meesten ook hun naam en 
adres genoemd zodat zij eventueel in de 

toekomst benaderd kunnen worden als er iets te 
doen is. 
Het overgrote deel, bijna 70%, wil geen bijdrage 
leveren aan de Boogbal  
De duidelijkste conclusie blijft dat een papieren 
versie van de Boogbal moet blijven. De digitale 
versie op de website wordt ook goed gelezen, 
maar kan de papieren versie nog niet vervangen. 
Een aantal rubrieken uit de Boogbal krijgt een 
aantal lagere normeringen, maar het lijkt erop dat 
de voetballende lezers de niet voetbal 
gerelateerde rubrieken lager waarderen en de 
niet voetballende lezers de voetbal gerelateerde 
rubrieken. Niet echt verwonderlijk dus. 
 
Er mogen meer artikelen in de Boogbal staan 
over de elftallen en de jeugd. Dit vindt de redactie 
al jaren, maar gelukkig vindt een aantal van de 
lezers van de Boogbal dit ook. Van veel mensen 
hebben we tips gekregen die we goed kunnen 
gebruiken, waarvoor bedankt! Volledige lijst met 
cijfers vind u pagina 30. 
 
We gaan dus op dezelfde voet verder met hier en 
daar wat kleine aanpassingen. 

De redactie 

D it seizoen hebben we wel erg lang 
moeten wachten op het Jan 
Riekentoernooi. Maar het was het 
wachten meer dan waard. 
De JR organisatie was hier tot 
genoodzaakt omdat resp. de heilige 
communie, elftal uitstapjes, kermis en de 
avondvierdaagse ingepland waren zo kort 
na de competitie en er zodoende geen plaats 
was voor het JR toernooi. Maar op 18 juni was 
het dan zover en kon de jaarlijks afsluitende 
activiteit dan gaan plaatsvinden. Er hadden zich 
op die dag 80 spelers aangemeld en kon er 
zodoende 8 teams worden gevormd  verdeeld 
over 2 poules. 
Ondanks de slechte weersomstandigheden 
kunnen we spreken van een geslaagd 
toernooi. De regen viel net op het laatst van 
het toernooi zodat de spelers die reeds 
uitgeschakeld waren al achter een biertje in 
de kantine zaten, terwijl de finales werden 
gespeeld. Jammer maar de gezelligheid was 
er niet minder om. Barcelona moest het in de 
finale opnemen tegen AZ. En als je weet dat 
Barcelona dit seizoen alles pakt wat er te 
pakken valt zou het u niet verbazen dat 
Barcelona ook het Jan Riekentoernooi won. 
Elk lid mocht een introducè meenemen en dit 
leidde er toe dat er veel gastspelers waren te 
bewonderen op de Buitenham. De scouts van 
GWVV 1, 2, 3 en 4 hadden deze middag de 
handen vol aan het scouten van al het 
‘nieuwe’ talent wat er rond liep. 

De fam. Rieken meldde zich al vroeg in de 
middag om maar niets van het spektakel te 
missen. Binnen in de sporthal waren spring-
kussens neergezet waarop de jeugd zich kon 
uitleven en wat tevens menig ‘rode’ hoofdjes 
opleverde. We mogen ons dan ook gelukkig 
prijzen met zo’n hal waarnaar je kunt uitwijken op 

Jan 
Riekentoernooi 

2010-2011 
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het moment dat het slecht weer dreigt te worden. 
Voor de jeugd was er ook een competitie opgezet 
waarbij de jeugd gemixed de wedstrijden 
speelde. Tussen de wedstrijden door werd er 
gestreden om de penaltybokaal. Die uiteindelijk 
gewonnen werd door Julian Frazer, Douwe 
Flipse en Lars Hendrixen. De keepers Nick Pruyn 
en Sven te Kaat hadden nog een zware klus aan 
de penaltyreeksen van de jeugd. 

Halverwege de middag werd iedereen gevraagd 
om in de kantine te komen om met z’n allen 
afscheid te gaan nemen van hoofdcoach Ruud 
Pastoor. Voorzitter Wim Pruyn sprak de woorden 
uit dat we in Ruud Pastoor als trainer en als 
mens het goed getroffen hadden de laatste drie 
seizoenen. Zoiets weet je nog niet als je een 
profiel opstelt van een trainer die je graag zou 
willen  die bij de club hoort. Met Ruud troffen we 
midden in de roos. Het 1e seizoen een ‘bijna’ 
promotie, het 2e seizoen kampioen en het 3e 
seizoen een mooie 7e plek op de ranglijst. Voor 
een debutant in de 5e klasse zeker geen 
verkeerd begin. Ook is Ruud iemand die anderen 
scherp houd, zo klopte hij diverse keren aan bij 
het bestuur omtrent alles nog levendiger te 
maken. Als dank voor de mooie jaren die Ruud 
ons heeft gegeven kreeg Ruud een GWVV-
horloge aangeboden. Ruud werd veel succes 
toegewenst bij zijn nieuwe club sv Loil. Ruud 
bedankt voor 3 seizoenen GWVV. 
 
Daarna gingen de finalewedstrijden van start en 
kwam Barcelona als sterkste uit de strijd. Direct 
na de finales werden de prijzen in de kantine 
uitgereikt de penaltybokalen en een bal voor de 
winnaars bij de jeugd. 
Kees van de Pavert werd door de redactie van de 
Boogbal in het zonnetje gezet omdat hij dit 
seizoen de Boogbaltopscoordertrofee in de wacht 
sleepte met 19 doelpunten is Kees de 
topscoorder van GWVV. De Benjamin onder de 
Boogbaltopscoorders. Hij kreeg de wisselbeker 
uitgereikt door Nico Immink en als blijvend 

aandenken 
kreeg Kees 
een mooie 
voetbal-
standaard 
aangeboden. 
Daarna was 
het tijd om aan 
Barcelona de 
Jan Rieken-
wisseltrofee uit 
te reiken. Het 
was Marcel van 
de Pavert (Lzn) 
die uit handen van 
Netty Rieken deze 
wisseltrofee in 
ontvangst mocht 
nemen. Van al de 
prijzen die 
Barcelona won was 
deze toch wel het 
meest aan-
sprekendst. 
 
Als dank voor de 
komst kreeg Netty 
Rieken een bosje 
bloemen 
aangeboden van de 
voorzitter en wenste hij alle GWVV’ers een hele 
fijne vakantie toe en na de zomerstop met z’n 
allen er weer sportief tegenaan. 
 
Deze perfect georganiseerde middag is natuurlijk 
helemaal te danken aan de JR organisatie en de 
sponsoren die op die middag diverse keren 
werden omgeroepen. 
Het bleef nog lang gezellig in de kantine en wie 
tussendoor nog honger had kon aan de 
frietkraam z’n maag vullen. 
 
JR organisatie 
(Freek, Bennie, 
André, Jacco, 
Sven, Bastiaan  
en Eugené) be-
dankt voor deze 
mooie dag.en 
Ferenc voor de 
mooie muziek.  

(vervolg Jan Riektoernooi) 

Kijk hier naar meer foto’s 
www.mijnalbum.nl/
Album=E3JVXR73 
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Tevreden terugblik 
 en een kleine vooruitblik. 

 

M et tevredenheid kunnen we terug 
kijken naar het afgelopen seizoen. Het 1ste 
elftal heeft zich, in haar eerste jaar in de 5de klas, 
op een uitstekende wijze gehandhaafd. Op het 
eind werd zelfs nog een eindspurt ingezet en 
kwam zelfs de nacompetitie even in beeld. Over 
de hele linie kunnen we tevreden zijn over de 
prestaties van alle elftallen.  
Aan het eind van dit seizoen hebben we afscheid 
moeten nemen van enkele spelers. Enkele 
hebben om leeftijdstechnische reden afscheid 
genomen van het voetbal na een astronomisch 
hoog aantal wedstrijden gespeeld te hebben voor 
GWVV en andere hebben gekozen voor een 
andere vereniging. Tevens hebben we na een 
periode van 3 seizoenen van goede 
samenwerking en goede prestaties afscheid 
genomen van Ruud Pastoor als hoofdtrainer. 
Graag wil ik iedereen die vertrekt bedanken voor 
hun jarenlange inzet voor GWVV en wens hun 
veel succes en plezier binnen en ook buiten het 
voetbal. Naast het vertrek van enkele spelers 
werden we ook aangenaam verrast door het 
groot aantal nieuwe leden dat bij GWVV komt 
voetballen. Dit was voor het bestuur een teken 
dat we als GWVV op de goede weg zijn. 
Het seizoen werd weer afgesloten met een prima 
georganiseerd Jan Rieken toernooi waar een 
record aantal leden aan meedeed. Ondanks dat 
ons het weer enigszins in de steek liet heeft dit 
op geen enkele wijze de pret kunnen drukken en 
kijken we teug op een uitstekend verlopen 
toernooi. Een waardige afsluiting van een goed 
seizoen. 
 
Na de vakantie zien we elkaar terug en beginnen 
we aan een nieuw seizoen met een nieuwe 
trainer veel nieuwe leden, nieuwe uitdagingen en 
zo als het naar uitzien een heel andere context. 
Op de eerste plaats hebben we het nieuwe 
seizoen een nieuwe hoofdtrainer. Wij zijn er van 
overtuigd dat we met Patrick Visser een prima 
opvolger hebben gevonden voor Ruud Pastoor 
en zien de samenwerking dan ook met 
vertrouwen tegemoet. 
Daarnaast zullen we door het hoge aantal nieuwe 
leden en de overgang van veel A-junioren naar 
de senioren, volgende jaar met 5 senioren 
elftallen de competitie ingaan.   
Zeker in deze tijd waarin veel locale clubs moeite 
hebben om het leden aantal op peil te houden 
een bijzondere ontwikkeling. Al onze elftallen, 
zowel bij de jeugd als de senioren zullen het 
nieuwe seizoen gaan spelen in de kleuren geel 
wit. Dit zal een enorme logistieke operatie 
worden, maar we zullen er alles aan doen dit 
voor het begin van de competitie te hebben 
geregeld. 

Tevens zijn we bezig met de realisatie van extra 
verlichting op het hoofdveld om zo ook meer 
trainingscapaciteit te realiseren om iedereen 
goed te kunnen laten trainen. 
Daarnaast hebben we intern een commissie 
samengesteld die nog een keer goed de 
wenselijkheid en financiële haalbaarheid van 
kunstgras gaat onderzoeken, zodat we nog een 
keer heel helder en duidelijk kunnen antwoorden 
op de vraag of kunstgras voor GWVV een reële 
optie is. Deze commissie bestaat uit Martin Bolk, 
Jules van de Pavert, Eric Ketelaar en Wim Pruijn. 
 
Wanneer jullie allemaal na de welverdiende 
vakantie weer terug komen op de Buitenham zal 
er toch heel wat zijn veranderd. Als de planning 
verloopt zoals die nu vastligt, zal gestart zijn met 
de verbouwing van de huidige kantine naar de 
toekomstige ontmoetingsruimte. Tevens zal 
gestart zijn met de verdere realisatie van het 
toekomstig Gemeenschapshuis. We zullen er 
alles aan doen om de mogelijke overlast zo veel 
mogelijk te beperken. Dit betekent dat we ervoor 
zorgen dat de ontmoetingsruimte zover klaar is 
dat na de training gewoon een biertje kan worden 
gedronken. Mocht dit niet lukken dan zullen we 
zorgen voor een goed alternatief. 
 
Zoals jullie kunnen lezen wordt het nieuwe 
seizoen weer een boeiend jaar met hopelijk weer 
goede sportieve prestaties en een belangrijke 
stap voor de toekomst.  
 
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie en 
hopelijk allemaal weer gezond terug. 
 
Wim Pruijn 
Voorzitter 

Van de 
voorzitter 

Van de volgende personen heeft onze secretaris 
Saskia nog een pasfoto nodig:  
  
Johnny Brus 
Erik Huls 
Jules v/d Pavert 
Wim Pruyn 
Clemens Wissing 
Ino Zweers 
  
Mocht je geen oproepkracht/speler meer willen 
zijn, meldt dit dan zo spoedig mogelijk. 
  
Pasfoto's graag zo snel mogelijk inleveren bij mij. 
GEEN PAS IS NIET SPELEN!!!   

Saskia van de Pavert 
Secretaris 
Gentiaan 7 
7081 GH Gendringen 
0315-686163 
secretaris@gwvv.nl 

Het bestuur wenst iedereen 
een hele fijne vakantie 
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G WVV 1 heeft de laatste competitiewed-
strijden erop zitten. De laatste 3 wedstrijden 
werden winnend afgesloten.  
2e paasdag werd er gewonnen van MEC waar-
door AD uit Aalten zonder te spelen kampioen 
werd. Ook van Keijenburg en Winterswijk werd 
gewonnen. Zo eindigde het seizoen op de 7e 
plaats, de kampioen van het rechter rijtje…. 
 
Zo zit het seizoen er 
weer op en helaas 
nemen er aan het 
eind van dit seizoen 
ook weer wat 
mensen afscheid. Bij 
het eerste elftal zijn 
het Danny Karsten, 
Jasper Engelen die 
afscheid nemen, 
gelukkig konden we 
Pally (Pascal Sloot) 
zover krijgen dat hij niet definitief stopt al zal hij 
minder vaak kunnen trainen enz. 
Freek van Arragon is volgend seizoen geen 
assistent trainer meer maar en zal wel de 
keeperstrainingen doen en eventuele 
hersteltrainingen. 
Bianca Aalders 
neemt ook afscheid 
als leider bij GWVV 
1. Ze was al enige 
tijd niet meer op het 
veld actief door de 
moeilijke 
zwangerschap, de 
blijde geboorte van 
Dylano en de 
nasleep van de 
geboorte. 
Iedereen bedankt voor je bijdrage en inzet voor je 
team en de club en we hopen iedereen nog vaak 
langs de lijn te zien. 
 
Ook neemt het 1e elftal afscheid van Ruud 
Pastoor, de hoofdtrainer. We hebben 3 hele fijne 
jaren met Ruud gehad als trainer maar zeker ook 
met Ruud als persoon.  
Hoogtepunt was natuurlijk het kampioenschap 
vorig jaar. RUUD BEDANKT!! 
 
Gelukkig werd er niet alleen afscheid genomen 
van spelers en trainers. De selectie werd 
versterkt met onder andere de volgen namen, 
Kris van Aalst, Niels Schweckhorst en onze eigen 
Sven te Kaat. Sven die na enkele jaren SCOUC 
toch weer terugkeert naar Varsselder. 
Veel plezier de komende tijd bij GWVV. Ook 
werden er een nieuwe assistent trainer en trainer 
aangetrokken. Ted v.d. Pavert en Patrick Visser 
zullen het eerste gaan trainen. 
Heren, veel succes!! 
 
Na de laatste competitiewedstrijd werd er nog 

G.W.V.V.  1  
(vervolg Redactienieuws) 

Het seizoen zit er weer op... 

langs de lijn 

doorgetraind tot het Jan Rieken Toernooi. 
Tussendoor ging het eerste elftal nog een 
weekendje naar Zandvoort. Helaas was ik er zelf 
niet bij maar uit redelijk betrouwbare bronnen heb 
ik vernomen dat het weer erg gezellig was, en er 
op een paar glazen na niets is gesneuveld… we 
hebben nogal patent op vallende lampen… 
 
Ook op het Jan Rieken Toernooi was het dit jaar 
weer goed vertoeven, helaas was het weer niet 
zoals voorgaande jaren maar het had erger 
gekund. Een enkel buitje kon de pret niet drukken 
en de kinderen zaten toch droog in de sporthal… 
Het mooie van dit toernooi is dat je weer oud 
spelers van GWVV terugziet en hun kwaliteiten 
nog weer even laten zien. Niet alleen oud gwvv 
spelers maar ook mensen van buitenaf die hier 
een bekende hebben zitten  komen hier graag 
een balletje trappen. Ook na de wedstrijden 
blijven de meeste nog wel even zitten om gezellig 
na te praten en eventueel een biertje te drinken. 
Een prima afsluiting!! 
 
Namens GWVV1 wens ik iedereen een heerlijke 
vakantie en tot volgend seizoen. 
 
 
GWVV 1 langs de lijn….. 
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PUPIL 
VAN  
DE 
WEEK 

Julian  
Frazer  

In de wedstrijd 
G.W.V.V. 1– Keyenb. B 1 

 
Leeftijd: 5 jaar 
Op welke plaats voetbal je het liefst? Het liefste 
ren ik over het hele veld. 
Wat vond je van de wedstrijd van vandaag? Leuk 
en erg spannend. 
Was je zenuwachtig? Ja maar gelukkig wist ik het 
pas een dag van tevoren. 
Wie vond je de beste voetballer? Ik vond eingelijk 
iedereen heel goed. 
Wil je later zelf ook in het 1e van GWVV spelen? 
Ja eerst bij GWVV dan bij SDOUC dan bij de 
Graafschap dan bij AJAX en dan bij Barcelona. 
Vond je het leuk om pupil vd week te zijn en wat 
vond je het leukst? Ja ik vond het heel leuk 
alleen was het een beetje moeilijk om de hele 
wedstrijd stil te zitten. Ik vond het intrappen het 
leukste en op het panna veldje voetballen. 
  
Namen ouders: Mike en Isabelle Frazer. 
Wat vonden jullie van deze middag? Wij vonden 
het een leuke middag de spelers deden het erg 
leuk en Julian heeft er van genoten. 
Alle spelers en leiders bedankt voor de leuke 
middag. 

PUPIL 
VAN  
DE 
WEEK 

Jesper  
Kuster  

In de wedstrijd 
G.W.V.V. 1– MEC 1 

 
Leeftijd? 6 jaar 
Op welke plaats voetbal je het liefst?    Spits 
Wat vond je van de wedstrijd vandaag?    
Spannende wedstrijd tot het laatst toe. 
Was je zenuwachtig?  Nee ik had er gewoon heel 
veel zin in. 
Wie vond je de beste voetballer? De keeper, 
Danny Karsten 
Wil je later ook in het 1ste van GWVV spelen?    
Dat hoop ik wel te bereiken. 
Vond je het leuk om pupil van de week te zijn en 
wat vond je het leukst?  De warming-up met de 
spelers en het krijgen van een bal met hand-
tekeningen.  
  

Namens de ouders 
Manfred en Esther 
Kuster; 
Wat een gezellige 
middag bezorgen 
jullie de jongens als 
pupil. Super als je je 
kind zo ziet 
genieten. Wij 
bedanken de spelers 
en jeugd-bestuur 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een 
vaste rubriek in de Boogbal. 
 
In de maand mei zijn ons wat dingen opgevallen 
op de Buitenham, afscheid van velen waaronder 
hoofdcoach Ruud, Het Jan Riekentoernooi, De 
D1 pupillen kampioen, inschrijvingen van diverse 
nieuwe spelers, de komst van een nieuw  
elftal bij de senioren. Er kan er echter maar 1 
uitverkoren worden en dat is deze maand…. 
Hans Bruins die de Boogbalredactie gaat  
verlaten en die tevens stopt met het leiden van 
de F-pupillen, daarnaast is Hans actief in het 4e 
elftal. 
In deze rubriek zullen we Hans een aantal vragen 
stellen omtrent het hoe en waarom van zijn 
stoppen en hoe hij het heeft ervaren als 
redactielid van de Boogbal. 
 
Hallo Hans, 
 
Velen kennen je binnen de vereniging toch willen 
we je vragen je even voor te stellen aan de lezers 
die je nog niet zo goed kennen? 
 
Mijn naam is Hans Bruins en ik ben 41 jaar, ik 
ben getrouwd met Petra en heb een zoon Jeroen 
van 9 jaar en een dochter Marloes van 7 jaar. 
Samen met onze Mechelse herder Tara wonen 
we aan de Leemlandseweg 2a en dat is op 
kruipafstand van het sportcomplex de Buitenham. 
Ik mag graag sporten en dan maakt het mij nog 
niet veel uit welke sport. De laatste jaren gun ik 
me echter te weinig tijd om te sporten en daarom 
is er steeds meer Hans bijgekomen. Naast sport 
is eten en drinken een andere hobby van mij. 
Doordeweeks ben ik collega van Karin Ketelaar, 
we werken samen bij de Rabobank te Zutphen. 
Ik ben binnen diverse verenigingen in Varsselder 
actief en gezien ik ook maar 24 uur per dag heb 
ben ik daar nu een beetje aan het minderen. 
Ons huis is nog lang niet af, wat dat betreft lijkt 
het wel een communistisch 10 jaren plan en de 
komende jaren wil ik daar wat meer tijd in  
steken. 
 
Je hebt een aantal jaren in de redactie gezeten 
en hebt nu besloten om hiermee te stoppen. 
Hoeveel jaren heb je in de redactie gezeten en 
wat heb je daar o.a. allemaal onder je hoede 
gehad? 
 
Ik weet niet precies in welk jaar ik begonnen ben. 
Ik weet nog wel dat Frank Rots nog 1 jaar heeft 
meegedaan en dat hij daarna is gestopt. Ik vind 
het ook niet belangrijk om te zeggen dat ik 5 of 
10 jaar ergens bij zit. Ik hecht daar weinig waarde 
aan. Ik vind dat als je ergens actief en met  
plezier mee bezig bent dan vliegen de jaren 
voorbij. Ik moet eerlijk zeggen dat de functie-
scheiding binnen de Boogbalredactie  

redelijk stabiel is gebleven. 
Ik archiveer de Boogballen in een fysiek dossier, 
zodat latere generaties nog eens kunnen 
snuffelen in het verleden. Ik maak meestal 
namens de redactie een grove opzet van het 
redactienieuws die dan later aangevuld en ietwat 
gewijzigd terug te vinden is in de definitieve 
Boogbal. De Topscoorders en Standen zijn ook 
een onderdeel die ik in elkaar zet, al moet ik wel 
zeggen dat ik daar voor een groot deel afhanke-
lijk ben van de leiders van de diverse teams 
omdat zij weten wat de stand van een wedstrijd  
is geworden en wie er gescoord heeft. Ik breng 
de Boogballen rond bij de sponsoren in 
Gendringen, Azewijn en Etten en af en toe schrijf 
ik op eigen titel een stukje voor de Boogbal. 
Soms zijn er te weinig mensen om de Boogbal in 
te leggen en dan help ik ook bij het inleggen. 
In het verleden toen er nog een Boogbal 
Toertocht was stond ik meestal met Hemelvaart 
achter de bar in de kantine van G.W.V.V., 
persoonlijk heb ik daarom weinig moeite gehad 
met het stoppen van de Boogbal Toertocht. 
 
Als redactie vormen jullie de linking pin tussen de 
verschillende elftallen om elkaar op de hoogte te 
houden van het wel en wee van de diverse 
GWVV teams middels verhalen in de Boogbal. 
Vind jij dat de elftallen hier voldoende gebruik 
van maken? 
 
Het probleem zal altijd het vinden van schrijvers 
blijven. De meeste mensen hebben totaal geen 
probleem om met elkaar te communiceren, maar 
wanneer ze hun verhalen op papier moeten 
zetten slaan ze dicht. Kijk de laatste Boogballen 
er maar op na, er zijn maar weinig verhalen uit de 
diverse teams of het moeten de vaste rubrieken 
zijn. Op zich is het jammer dat een blad zoals de 
Boogbal weinig gebruikt wordt door de actieve 
leden binnen de vereniging, maar dit speelt al 
jaren en ik zie niet dat dit op korte termijn zal 
veranderen. 
 
Wat heb jij als redactielid in je zittingsperiode het 
meest prettig gevonden aan het redactiewerk? 
 
Het meest prettig vind ik toch wel de redactie-
vergaderingen die een week voor het uitkomen 
van de Boogbal plaatsvinden. Meestal zijn we 
anderhalf tot twee uur aan het vergaderen, maar 
als we daarvan een half uur over de inhoud van 
de Boogbal hebben is het veel. Het inleggen van 
de Boogballen is ook altijd een plezierige avond, 
tijdens het bijeen pakken van de bladzijden kom 
je nog eens wat te weten over ons dorp. 
 
Kun je het redactiewerk bij andere leden 
aanbevelen en zoja waarom? 
 
Je hoopt nu dat ik ja zeg, maar eerlijk gezegd kan 
ik dat moeilijk voor anderen invullen. Ik stop er nu 
mee omdat mijn motivatie steeds minder  
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wordt. Als je ergens bij zit moet je ook actief 
meedoen en niet de kantjes eraf gaan zitten 
lopen. Voor mensen die nu al een beetje feeling 
hebben met schrijven of redactioneel werk dan is 
de Boogbal een mooi blad om een aantal uren in 
te steken. Misschien is het wel iets om tijdelijke 
krachten te vragen zodat je ook steeds vers 
bloed binnen krijgt. Nieuwe mensen zorgen toch 
altijd voor een andere kijk op de zaken. 
 
Terugkomend op je vorig antwoord, het zou 
inderdaad niet verkeerd zijn dat er een soort 
'wisseling van de wacht'  zou komen om zoals je 
al aangaf vers bloed er doorheen te laten 
stromen met leuke, frisse gekke ideeen. Toch  
liggen zulke mensen niet voor het oprapen. Als je 
nu eens de rubriek Onder Schot neemt wellicht is 
dit iets om toch door de leden zelf te laten  
verzorgen. Hoe krijgen jullie dat momenteel als 
redactie gevuld? 
 
Zeer moeilijk. Het merendeel komt van de 
redactieleden zelf terwijl er eigenlijk meer stukjes 
vanuit de actieve leden zou moeten komen. Zij 
maken diverse zaken mee op de trainings-
avonden en op de wedstrijddagen. Ik weet  
dat iets wat op het moment zeer leuk is later zeer 
moeilijk op papier te zetten is. Het moment is 
bepalend of iets leuk is of niet en lichaamstaal is  
niet in woorden uit te drukken. Je gaat ook niet 
meteen na een grappig verhaal pen en papier 
pakken om alles op te schrijven en als je s' 
avonds na een paar biertjes thuiskomt zijn de  
grappige verhalen grotendeels vergeten. 
Het is dus allemaal goed verklaarbaar waarom 
actieve leden weinig copy inleveren. Ik zal 
proberen om daar een verandering in te brengen! 
 
Als je de afgelopen redactiezitting van jou in een 
paar woorden mag beschrijven wat komt er dan 
op schrift te staan? 
 
Een zeer leuke tijd waarin ik veel plezier heb 
gehad. Het werk van een redactielid is zo 
uitdagend als je het zelf maakt. Naast een 
bepaalde tijdsdruk die er is wanneer er weer een 
Boogbal uitkomt heb ik nooit het gevoel gehad 
dat iets moet maar meer dat iets mag. 
 
Genoeg gepraat over de Boogbal je hebt er dus 
heel wat uurtjes ingestoken we denken dat we 
namens de hele vereniging mogen spreken. 
Hans, bedankt voor al dat werk. 
 
Je was/bent ook leider bij de F-jes en stopt daar 
nu ook mee. Kun je aangeven waarom en heb je 
hier veel plezier aan beleefd?  
 

Ik ben bij het jeugdvoetbal betrokken geraakt 
omdat mijn zoon Jeroen bij de kleuters ging 
"voetballen". Voetballen kun je het niet noemen, 
maar de kinderen hebben toch iedere week 45 
minuten bewegingsonderwijs en langzamerhand 
krijgen ze steeds meer benul van de voetbal-
sport. Toen Jeroen naar de F-jes ging zijn 
Michael Wolters en ik samen trainer en leider 
geworden van de F-pupillen. Iedere woensdag-
avond trainen en zaterdags een wedstrijd. 
Gedurende het eerste jaar dat Jeroen bij de F-
pupillen zat kwamen we (Jeroen en ik) erachter 
dat teamsport geen sport is voor Jeroen. Hij heeft 
met veel pijn en moeite het seizoen afgemaakt en 
zit nu op Judo en dat gaat zeer goed. 
Omdat Marloes nog bij de kleuters zat en daarom 
zaterdags nog geen wedstrijden hoefde te 
voetballen kon ik nog een jaar verder gaan met 
de F-pupillen. Ik moet eerlijk zeggen dat de 
jongens en meisje zeer veel progressie hebben  
gemaakt en dat ze, als ze er allemaal waren, best 
goed kunnen voetballen. Ik ben er best trots op 
dat Michael en ik het 2 jaar hebben gedaan en 
dat we een leuke tijd hebben gehad. Als ik nu 
sommige F-pupillen zie voetballen en ik denk dan 
aan de tijd terug dat Ference Schepers tikkertje 
met deze jongens en meisje aan het spelen was 
in hun kleutertijd, dan gaat de tijd niet alleen snel, 
maar dan is hun ontwikkeling ook snel gegaan. 
Ik stop nu met het trainer- en leiderschap omdat 
Marloes met de mini F-jes zaterdags wedstrijden 
gaat voetballen en daar wil ik bij zijn. Aangezien 
er al trainers en leiders zijn bij de mini F-jes hoef 
ik me daar niet druk om te maken. 
Dat ik nu stop met het trainer- en leiderschap wil 
niet zeggen dat ik in de toekomst niet actief zal 
zijn bij de jeugd van G.W.V.V., het komt op dit  
moment alleen wat minder uit. 
 
Als we zo je staat van dienst bekijken bij GWVV 
heb je al heel wat functies vervuld, barman, 
wedstrijdsecretaris, boogbal, leider/coach, wat 
vond je het buiten je actief lid zijn het fijnste om te 
doen? En misschien zijn we nog wel wat 
vergeten? 
 
Voor zover ik het nog weet heb je alles wel 
genoemd. Het leukste is toch wel het actieve 
voetballen. Samen de wei in om te proberen om 
lekker te voetballen en natuurlijk te winnen en 
daarna in de kantine, onder het genot van een 
glaasje drinken (fris of bier), gezellig met elkaar 
te praten over de wedstrijd en zeer veel andere 
zaken. De donderdagavonden die voor de lagere 
elftallen gereserveerd zijn om te trainen kan ik 
helaas de laatste tijd niet meer zo vaak bijwonen 
en ik merk nu al dat ik dat best mis. Gelukkig zal 
in de nabije toekomst het weer voor mij mogelijk 
worden om er donderdags vaker bij te zijn. Het 
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leukste wat ik naast het voetballen gedaan heb 
was wel een aantal jaren bardienst/keukendienst. 
Ik heb een aantal jaren niet actief gevoetbald, 
maar ben toch bezig gebleven bij G.W.V.V., maar 
dan achter de bar. Willem  
Messing regelde toen nog veel in de kantine en 
daar heb ik toen mijn eerste horeca ervaring 
opgedaan. 
 
Je speelt ook nog als actief lid, in welk team 
speel je en heb je het daar naar je zin? 
 
Ik speel met zeer veel plezier in G.W.V.V. 4. Het 
is een team waar regels zijn en waar iedereen 
zijn best doet, maar waar ook veel gelachen 
wordt en het gezellig samenzijn ook van groot 
belang is. Ik speel graag voetbal omdat je in een 
teamverband een doel hebt. Een spits die er, als 
solist, per jaar veertig inschopt lijkt leuk maar dat 
is niet de  
reden voor mij om te gaan voetballen. Wanneer 
je na een wedstrijd moe maar voldaan van het 
veld gaat, wetende dat je er alles aan gedaan 
hebt dan maakt het voor mij niet uit of ik 
gewonnen heb, verloren of dat het een gelijkspel 
is geworden. Winnen is natuurlijk het fijnst maar 
niet noodzakelijk. 
 
Je bent ook actief als penningmeester bij de kerk, 
op dit moment een gevoelig punt, gezien het 
aantal kerken dat gesloten wordt. Hoe kijk jij als 
penningmeester hier tegen aan? 
 
Dit is wel een heel ander onderwerp. Ik weet dat 
het voor veel mensen heel gevoelig ligt wanneer 
er gesproken wordt over het sluiten van kerken. 
Doordat de Room Katholieke Kerk sterk krimpt 
en er vooral een gebrek is aan priesters kan het 
niet anders zijn dan dat er voor veel kerken een 
andere  
invulling gezocht moet gaan worden. Niet meteen 
en niet direct een invulling anders dan het 
godsdienstige, maar er zullen keuzes gemaakt 
gaan worden. Het kan zo zijn dat er minder vaak 
gebruikt gemaakt gaat worden van alle kerken in 
onze parochie, maar hoe af wat is voor mij ook 
een vraag. Het sluiten van  
de kerk in Varsselder Veldhunten zou voor mij 
niet acceptabel zijn. Niet omdat ik zo gelovig ben, 
maar meer omdat ik er niet tegen zou kunnen dat 
zo'n markant gebouw in Varsselder Veldhunten 
niet meer gebruikt zou worden en zou vervallen. 
Voor onze kerk is het van groot belang dat er 
draagvlak in de gemeenschap blijft om iets te 
doen voor de kerk en dat wil niet zeggen dat je 
iedere week naar de kerk moet gaan wanneer er 
een dienst of een mis is, maar dat je actief iets 
doet als vrijwilliger zodat de kerk kan blijven 
draaien. Denk hier bijvoorbeeld aan de tuinploeg 
die er wel een paar mensen bij kan gebruiken of 
aan nieuwe leden voor een bloemengroep of 
mensen die woensdags willen helpen op het 
secretariaat met het aannemen en verwerken 
van de misintenties of mensen die als lector 
lezingen willen doen in de kerk en zo zijn er heel 
veel taken die nu door een aantal mensen 
gedaan worden maar die  graag ondersteuning 
zouden willen hebben. 
Het gebouw is door het vorige parochiebestuur 
netjes opgeknapt en dat is een zeer groot 
pluspunt voor de kerk in Varsselder Veldhunten. 
De komende jaren zullen er weinig 
onderhoudskosten zijn, maar dit is maar 1 punt 
waarop een actieve geloofsgemeenschap 
beoordeeld wordt. 
 
 

Even een paar keuzevragen: 
GWVV F1 of GWVV 4? 
GWVV 4, zelf actief voetballen is het mooiste wat 
er is. 
 
Lange bal of opbouwend? 
Ik ben zelf meer een fan van het Engelse voetbal, 
een lange bal schuw ik dus niet. Waarschijnlijk 
komt dit ook omdat ik weinig techniek bezit. 
 
Achterin of middenveld? 
Dit is een strikvraag. Het liefste zou ik op het 
middenveld willen voetballen en dat het liefst 
rechts- of linkshalf. Het beste kom ik achterin uit 
de voeten omdat het verdedigen in mijn bloed zit. 
 
Rabobank of je eigen bank in huis? 
Rabobank omdat die iedere maand mijn salaris 
overmaakt. 
 
Contant geld of chipknip? 
Klinkt misschien raar, maar ik geef de voorkeur 
aan contact geld. Je weet wat je in de knip hebt 
en wat je uit kunt geven. 
 
Boogbalredacteur of wedstrijdsecretaris? 
Boogbalredacteur. Ik ben een tijdje 
wedstrijdsecretaris geweest en dat was echt de 
minst leuke tijd die ik binnen G.W.V.V. heb 
meegemaakt. Ik ben blij dat Eugene Lucassen 
het leuk vindt om wedstrijdsecretaris te zijn en ik 
hoop dat hij het nog lang leuk blijft vinden en 
mochten ze een nieuwe zoeken dan hoeven ze 
niet meer bij mij langs te komen!!!!!!!!! 
 
Kermis of carnaval? 
Kermis, eerder verheugde ik me al dagen van 
tevoren op de kermis. De laatste jaren doe ik er 
echter zeer weinig aan. Waarom dat zo is 
gegroeid kan ik eigenlijk niet onder woorden 
brengen, misschien dat de verhuizing straks naar 
het dorpshuis een nieuwe impuls voor mij is om 
actiever de kermis te  
vieren. 
 
 
Hans als je een wens mocht doen op 
voetbalgebied wat zou dat dan voor je zijn? 
 
Ik hoop dat ik net zo lang actief mag voetballen 
als sommige spelers van G.W.V.V. 4 het nu al 
doen. Ik heb diep respect voor de "oudjes" die 
het wat betreft inzet mij af en toe nog wat 
voordoen. 
 
We stellen je nu in de gelegenheid om terug te 
komen op 1 van bovenstaande vragen of als je 
nog iets anders kwijt wil dan stellen we je nu daar 
voor in de gelegenheid. 
 
Ik denk dat ik genoeg geschreven heb. Ik hoop 
dat G.W.V.V. nog lang die leuke vereniging mag 
blijven waar ik me thuis voel. De komende tijd zal 
blijken of de vereniging eigenlijk uit de gebouwen 
bestond of dat de geest van G.W.V.V. veel dieper 
bij de mensen zit. 
 
Hans, we bedanken je voor je bijdrage en 
natuurlijk voor al je werk dat je hebt gedaan en 
nog steeds doe voor GWVV.  
Alvast een prettige vakantie gewenst. 
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GWVV 4 toch  
nog in de hoofdprijzen. 

H et voetbal ligt op dit moment op een laag 
pitje gezien de vakanties die er aan staan te 
komen. De competitie is een maand geleden al 
ten einde gekomen en met het afsluitende Jan 
Rieken-toernooi van afgelopen zaterdag is het 
seizoen 2010-2011 definitief afgesloten. Tijd om 
even terug te kijken naar het afgelopen seizoen. 
Voor GWVV 4 is 2010-2011 een seizoen 
geweest van blessureleed maar toch ook van wel 
de goede prestaties die we op het veld neerzette. 
Gert Martens werd in het begin van het seizoen 
geconfronteerd met rugklachten en is na de 
operatie na de winterstop weer begonnen. 
Daarna werd Gert wederom geveld door 
blessureleed en heeft niet lang kunnen genieten 
van het voetbal. Ook Wies heeft niet veel 
gespeeld hij heeft vorige week van de dokter te 
horen gekregen dat voetballen niet langer 
verantwoord is. Toch is Wies niet verloren voor 
het 4e elftal hij kan zo opgenomen worden bij de 
technische staf van het 4e elftal. Ook Marcel v.d. 
Pavert (Mzn) uit Doetinchem is  in het begin van 
het seizoen geblesseerd geraakt en is tot op 
heden niet meer op de Buitenham gesignaleerd. 
Door deze blessures waren wij genoodzaakt een 
beroep te moeten doen op de oproepkrachten en 
werd zo af en toe Renè Hakvoort als hij vrij was 
van z’n wekelijkse fluitplichtplegingen bij de 
KNVB. Ook werden de ‘oud’ 4e spelers Jules van 
de Pavert en Karel Arentz gevraagd. En vaak 
hadden we nog 2e elftal of 3e elftal spelers die 
ons kwamen versterken. U leest elke week bijna 
wel een elftal in een veranderde samenstelling. 
Als we zo de lijst bekijken hebben we dit seizoen 
alleen al met 6 verschillende libero’s gespeeld. 
De laatste twee maanden hebben we gelukkig 
versterking gekregen van Arthur Bonenkamp, hij 
gaat voor volgend seizoen een vaste waarde 
voor ons elftal worden. Ook Marc Arnold gaf vaak 
acte de presence. Tot eind april hebben we nog 
meegedaan om de bovenste plaats maar al snel 
bleek NVC en Silvolde een toch iets stabieler 
team te hebben. Maar….. hadden we de 
wedstrijden tegen Etten, Zeddam en Terborg 
gewonnen dan had het nog heel anders kunnen 
lopen. Maar niks geen gemaar het is zo gelopen 
en Silvolde was de terechte kampioen. 
Ook nu moeteen we weer afscheid nemen van 
drie kanjers die zeker in resp jaren, doelpunten 
en aantal wedstrijden voor GWVV een enorme 
staat van dienst hebben. Theo te Kaat stopt nu 
definitief en was de nog enige actieve speler bij 
GWVV die vanaf de oprichting al spelend lid was. 
Theo heeft jaren in het 1e gevoetbald en is vooral 
bekend om zijn zakdoek die half uit z’n broek 
stak en zijn blik naar de tegenstander als hij weer 
eens een forse sliding ingezet had. Theo heeft 
voor GWVV zeker zo’n 1250 wedstrijden 
gespeeld. Als je dit omrekent in uren dan kom je 
op zo’n 1875 uren wat neerkomt op zo’n 78 
dagen voetbal, een gigantische tijd wat hij in het 
voetbalspel heeft zitten. Ook gaf Ferdie v.d. 
Pavert  aan na dit seizoen niet meer elke zondag 
te willen voetballen, gezien zijn gezinssituatie 
met drie opgroeiende kinderen en die alle drie 
ook nog een keer verdienstelijk kunnen 

voetballen, kom je tijd te kort om ook hier z’n 
aandacht aan te besteden. Ferdie mag toch wel 
de meest scorende voetballer van GWVV  
worden genoemd hij heeft voor GWVV in totaal 
zo’n 350 goals gemaakt. Een aantal waar menig 
spits zich bij neer zou leggen.  
Karel had reeds in het begin van het seizoen te 
kennen gegeven niet meer te willen voetballen, 
toch heeft hij nog geregeld een wedstrijd mee 
gedaan het afgelopen seizoen. Ook van hem 
hebben we afscheid genomen in de laatste 
competitiewedstrijd tegen Silvolde. Karel is vanaf 
1972 lid van GWVV en heeft behoorlijk veel 
wedstrijden voor GWVV 1 gespeeld. In het 
filmpje dat onlangs op de dorpssite is geplaatst is 
Karel nog te bewonderen als speler van GWVV 1 
bij de opening van ons sportcomplex in 1974. 
Het afscheid van alle drie spelers is een 
behoorlijke aderlating voor ons als elftal maar 
ook zeker voor GWVV gezien de staat van dienst 
van alle drie de heren. Ze blijven echter wel de 
wekelijkse donderdagavondtrainingen volgen. 

En wie nu denkt dat we dit seizoen met lege 
handen zijn komen te staan komt bedrogen uit. 
Op 21 mei hebben we in Silvolde op het 
“VETS” (VETeranen Silvolde) toernooi geen prijs 
gehaald voor het voetbal maar hebben we het 
deze keer gezocht in de gelukssfeer door loten te 
kopen voor de verloting met wel hele mooie 
prijzen. En wat schetst onze verbazing we halen 
daar de 
hoofdprijzen weg. 
Carlo Cornielje 
won een tegoed 
bon voor een 
lederen jas bij 
Winkelhorst ter 
waarde van € 
139,- en Theo 
Heutinck won de 
hoofdprijs: Een 
voetbalreis voor 2 
personen aangeboden door voetbalreizen.com 
met 1 overnachting. 
Al met al toch een geslaagd seizoen ondanks de 
vele spelerswisselingen en blessures. 
Donderdag 23 juni proeven we bij Walter het 1e 
Doetinchemse pilsje en daarna gaan we vakantie 
houden en zien we ons volgend seizoen terug als 
GWVV 5 als alles loopt zoals het moet lopen. 
Iedereen een hele fijne vakantie gewenst. 
 
Groeten Nico Immink   
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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 
13-2-2011 wedstrijd tegen KSV 
Gergotal BV 
27-2-2011 wedstrijd tegen KSV 
Berendhaus groep 
20-3-2011 wedstrijd tegen Marienveld 
Sponsor Welkoop Gendringen 
10-4-2011 wedstrijd tegen Stokkum 
Sponsor Duobouw 
25-4-2011 wedstrijd tegen MEC 
Sponsor Gert Kemperman en Koen 
1-5-2011 wedstrijd tegen Keyenburg.B 
Sponsor Kader GWVV 1 
 
Volgend seizoen ook een bal 
sponsoren neem contact op met: 
Freek van Arragon, Arno Geurts, Erik 
Ketelaar of Nico Immink  

Wij 
bedanken 

alle 
balsponsoren  

Oefenprogramma seizoen 2011-2012 
ZOMER 

Zondag 31 juli  10:30 uur   selectie trainen 
Dinsdag 2 augustus 20:00 uur  selectie trainen 
Donderdag 4 augustus 20:00 uur  selectie trainen 
Vrijdag 5 augustus 19:00 uur  selectie trainen 
Zondag 7 augustus 11:00 uur  GWVV 1 – Loil 1 
Dinsdag 9 augustus 20:00 uur  selectie trainen 
Donderdag 11 augustus 20:00 uur selectie trainen 
 19:15 uur start training 3 + 4 + 5   
Vrijdag 12 augustus 19:00 uur  selectie trainen 
Zondag 14 augustus 11:00 uur  Groessen 1 - GWVV 1      
Dinsdag 16 augustus 19:00 uur  GWVV 1   (beker) 
    20:00 uur  rest selectie trainen 
Donderdag 18 augustus  ??   ?? GWVV 2   (beker)  ipv 21 aug. 
 
Zaterdag 20 augustus  Selectie trainingsweekend 
Zondag 21 augustus   Selectie trainingsweekend 
 
Zondag 21 augustus     GWVV 3 + 4     (beker) 
      09:30 uur  GWVV 5    toernooi Etten 
Dinsdag 23 augustus 18:45 uur  GWVV 1  (beker) 
Zondag 28 augustus 14:30 uur  GWVV 1   (beker)              
       GWVV 2   (beker)     
       GWVV 4 + 5  (beker) 
Zondag 4 september 14:30 uur  GWVV 1    (comp.) 
       GWVV 2         beker        
       GWVV 4 + 5   beker        
Zondag 11 september  start competitie  GWVV 2 – 3 – 4 - 5  

DE  
TECHNISCHE 
COMMISSIE 

 WENST IEDEREEN 
EEN FIJNE, ZONNIGE 

VAKANTIE TOE. 
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G.W.V.V. 
Verjaardags-

kalender 
 

Wij feliciteren in de 
maand  juni/juli 

3 Rodney Wijnands 
3 Vincent  van Zantvoort 
4 André Lippets 

10 Ramiro Tersteeg 
11 Tim Jansen 

13 Frank Stokman 
14 Jordi Messing 
14 Leroy Wijnands 
16 Pascal Sloot 
16 Isabel Frazer 
20 Bas Wanders 
20 Nova Schut 
20 Jordy Bussink 

25 Erik Ketelaar 
26 Leonie Molenaar-Jansen 
28 Paul Schut 

21 Stijn van Remmen 

12 Jurjan Wezenberg 

7 Emrah Kurtoglu 

1 Rik Fisser 
4 Marc Schut 

7 Menno Berndsen 
9 Frank Heutinck 
10 Jimi Moreno-Ruiz 
13 Arthur Bonenkamp 
14 Luuk Egberts 

18 Wim Pruyn 
19 Edo Beskers 

20 Theo  van Niersen 
21 Jan Mulder 
23 Jelle Boland 
23 Eddy  van de Pavert 
26 Rudy Pastoor 

19 Maichel Liebrand 

16 Niels Schweckhorst 

4 Sven te Kaat 

Juni: Juli: 
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(Eindstand) 

1 Danny van Wessel DiiViiWii 242 
2 Martijn Klompenhouwer FC Middenmoot 237 
3 Marcel v/d Pavert Superboys 235 
4 Jeroen & Bianca Aalders De laatste linie 232 
5 Kees v/d Pavert The Kellers 229 
6 Marco Jansen FC LuKriMa 223 
7 Sebastiaan Flipse Miracle kappers 220 

8 Theo van Wessel Opa Theo 214 
9 Carlo Cornielje Wally team 210 
10 Stijn Marcus FC Super 11 210 
11 Ton Scholten Swinging spaghetti's 208 
12 Martin Bolk FC Union Berlin 207 
13 Ted v/d Pavert oh oh United 207 
14 Eugène Lucassen FC EL 206 
15 Jelle Boland Snelle Jelle 205 
16 Chiel le Comte FC Snelheid 204 
17 Chiel Terhorst De Vedette's 204 
18 Nico Immink De elf van GWVV 204 
19 Lucia Heutinck Het geknipte team 203 
20 Jorick Messink De Billy Boys+6 202 
21 Sjoerd Immink FC Driet 202 
22 Dirk Jansen Dé Supertwaalf 196 
23 Ferdie v/d Pavert T.K.S. 194 
24 Nick Pruijn FC Babilonia 194 
25 Roel Jansen FC Gut und Lecker 192 
26 Robin Klompenhouwer SV Bal lek 191 
27 Jasper Engelen FC oh oh Jappie jo 188 
28 Dennis Lohschelder De Loodjes 187 
29 Stan v/d Pavert FC Stanislas 187 
30 Maik te Kaat BTZ 186 
31 Wim Klompenhouwer De Langenhof 186 
32 Ineke Klompenhouwer De Venz 182 
33 Koen Nieuwenhuis Multi Culti 182 
34 Arnold Versleijen Welkoop 179 
35 Sven te Kaat FC Siofok 10 177 
36 Luca & Kristel Jansen FC Yuri Rose 172 
37 Dylano Aalders De nieuwkomer 171 
38 Marijke van Wessel Trotse oma 171 
39 Rien Klompenhouwer V.A.W. 167 
40 Wessel Immink FC Kale Shi-tzu 167 
41 Noa Roes FC Meiden Club 166 
42 Theo Heutinck The Champ 166 
43 Andrès Moreno La Rosa 165 
44 Bart Rots FC Knalpoepers 161 
45 Lars Molenaar De Effies Boys 161 
46 Jacco te Kaat Tekati 156 
47 Erik Ketelaar Die Mannschaft 153 
48 Evi Roes De SDOUC Girls 152 
49 Maik Jansen Crazy Piano's 144 
50 Tim Jansen FC Közanspor 143 
51 Douwe Flipse FC Cavia 142 
52 Koen Molenaar SDO Superboys 140 
53 Thymo Scholten Rieze Thymo 140 
54 Bennie Bruins Bruunskes soccer team 139 
55 Markus Schwartz PSV Eindhoven 139 
56 Peter Roes FC Langs de lijn 135 
57 Els Versleijen The Loverboys 132 
58 Emiel Kolks GWVV Toppers 125 
59 Paul Schut Schup 'm d'r in 120 
60 Petra Moreno Zuupelftal 119 
61 Paul Straub Zorgers 118 
62 Frank v/d Schuur 3 reutjes en 5 teefjes 106 
63 Roos Lucassen Roosje 104 
64 Maud Rots FC Girlzzz 98 
65 Bennie Mulder The Godfather 96 
66 Marie José Cornielje FC Kwiebus 96 
67 Nico Marcus FC Canon 91 
68 Cas Aalders The Cas-Boys 88 
69 Edo Beskers FC De Middenstip 70 
70 Amber Lucassen Amberina's 51 
71 Jan Terhorst FC Bal op dak 7 15 
72 Erkan Basturk Bal moet in goal 11 

M et het gezellige Jan Riekentoernooi als afsluiter 
zit het seizoen er weer op en daarmee dus ook de 
superelf competitie. In de maand mei werd er veel 
gevoetbald, omdat er ook een aantal wedstrijden door 
de week werden ingehaald. We zullen dan ook niet alle 
uitslagen vermelden, die kun je overigens elders in dit 
blad lezen. 
We waren weer gebleven op paasmaandag 25 april. Op 
het tweede elftal na werd er die dag door drie teams 
gevoetbald, maar ook flink gescoord voor de superelf. 
Sebastiaan Flipse en Kees v/d Pavert scoorden bij het 
eerste, de van het tweede gehuurde speler Danny van 
Wessel en Jorick Messing scoorden bij het derde, Frank 
v/d Schuur en René Hakvoort scoorden beiden 2x bij 
het vierde elftal, waarbij Theo Heutinck en keeper 
Marcel v/d Pavert beiden 1x scoorden. Marcel zorgde 
als keeper er dus voor dat de superelfteams 10 punten 
kregen. Er waren 4 superelf teams die maar liefst 32 
punten bij elkaar verzamelde.  
De volgende ronde was op zondag 1 mei en dit keer 
werd er wel door alle teams gevoetbald. 
Jacco te Kaat, Kees v/d Pavert en Jeroen Aalders 
scoorden bij het eerste, waarbij Sven Maatman de rode 
kaart kreeg, dus 5 punten aftrek voor de superelf. En bij 
het tweede was Sjal v/d Pavert de matchwinner. Bij het 
derde scoorde Edo Beskers en bij het vierde waren 
Frank v/d Schuur 2x, Han v/d Pavert, Theo Heutinck en 
Arthur Bonenkamp de doelpuntenmakers. De meeste 
punten (29) werden in dat weekend gescoord door 
Jorick Messing. En op zondag 8 mei werd er alleen bij 
het eerste en het tweede elftal gescoord.  
De doelpunten werden die dag gescoord door, Kees v/d 
Pavert (3x), Ramiro Tersteeg (2x) en Chiel Le Comte 
(1x). Het eerste was daarmee uitgespeeld en eindigde 
daarmee op een verdienstelijke 7e positie. En bij het 
tweede scoorden Jimi Moreno, Werner Wellink en 
Danny van Wessel. Het vierde verloor met 2-0 en het 
derde met maar liefst met 11-0. Die 11 tegendoelpunten 
zorgden er dus voor dat de keeper 3 en de verdedigers 
2 punten aftrek kregen voor de superelf. Door deze 
doelpunten waren er 3 teams die 20 punten 
verzamelde, dat waren DiiViiWii, FC Middenmoot en De 
Laatste Linie. Zij verstevigden dan ook hun top 5 
klassering in het klassement. Tussendoor was er op 
donderdag 12 mei nog een uitwedstrijd van het derde 
tegen St. Okkum, maar die werd verloren met 2-0 en 
was dus niet interessant voor de Superelf. Op 15 mei 
werd er door 3 teams gevoetbald, maar er was maar 
één persoon die scoorde, dat was Rick Hendrixen. Er 
waren 5 teams die hem hebben opgesteld en hierdoor 
een sprongetje maakten in de superelf, dat waren o.a. 
de teams van Amber Lucassen, Ferdie v/d Pavert en 
Sven te Kaat. Zij hebben dan ook veel vertrouwen in 
deze ‘Walterson‘! De laatste speelronde was op 
donderdag 19 en zondag 22 mei. Het tweede elftal 
speelde de beste wedstrijd van het seizoen maar 
verloor op het eind met 1-0 uit tegen de Ulftse Boys. En 
eindigde daarmee op de 7e plek, een goede start van de 
debuterende coach Peter Roes, dus dat beloofd wat 
voor volgend seizoen. Op de laatste speeldag was er 
wederom maar één speler die scoorde en dit keer was 
dat Han v/d Pavert bij het vierde, ze verloren met 2-1 
van kampioen Silvolde. Maar het vierde heeft zoals 
vaker een sterk seizoen gedraaid en eindigde op een 

GWVV superelf 
2010/2011  

sponsored by  
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(vervolg Super elf) 

derde plek. Het derde elftal verloor met 6-0 tegen Halle en eindigt dit seizoen als laatste. Hoewel het 
derde met de jaren beter wordt, lukt het maar niet om van de onderste regionen weg te blijven. Een 
beter wisselbeleid (of beter: helemaal niet wisselen) tijdens de rust kan wonderen verrichten. En 
uiteraard niet meer stappen op de avond ervoor, want dat is nu bedoeld voor het nieuw opgerichte 
vierde elftal (klasse Jorick!) Misschien is het wel een optie om het derde samen te mixen met het 
vierde elftal, zodat je volgend seizoen 4 sterke teams hebt bij GWVV en daarbij een studenten/
bierelftal. Dat wordt nog een rommeltje in de superelf voor komend seizoen.  
Deze maand hebben we maar liefst 4 extra prijzen te verdelen, die we dan ook uit de hoge hoed 
hebben getoverd. Dit gebeurd overigens zonder omkoperij of zoiets dergelijks. 
Hoewel de nummer twee en drie al een prijs hebben gewonnen afgelopen seizoen gaan de 4 extra 
prijzen naar, Eugène Lucassen, Marijke van Wessel, Paul Straub en Ferdie v/d Pavert. Eet smakelijk, 
alvast! Maar de superelfkampioen 2010-2011 is … Danny van Wessel met zijn team ‘DiiViiWii’. Danny, 
gefeliciteerd! 
 
 
Alle teamcoaches, voetballers en sponsor ‘De Bank’ in Doetinchem bedankt en een fijne vakantie 
toegewenst, geniet er van! 
 
Groeten Marco 

‘DiiViiWii’ van Danny van Wessel;  
 

  Marcel v/d Pavert 
Edo Beskers  Martin Bolk  Werner Wellink 

 
Dennis Boerboom Theo Heutinck Chiel le Comte Markus Schwartz 

   
Danny van Wessel Kees v/d Pavert Frank v/d Schuur 

  
  

Gezocht: Een leider voor een 
nieuw en jong team  

van GWVV!! 
  

A ls nieuw team zijn we op zoek naar een 
extra leider voor een nieuw gevormd team. 
We willen als "vriendenteam" elke zondag lekker 
een potje voetballen waarbij gezelligheid en 
sportiviteit binnen de groep voorop staat.  
Toch is ook discipline en inzet bij deze jonge 
groep van groot belang. We zijn daarom op zoek 
naar iemand die het leuk lijkt om op zondagen 
leiding te geven aan een groep jonge heren.  
We hebben al een grensrechter en een leider, 
maar deze kan niet altijd en vindt het leuker om 
met iemand erbij leiding te geven. Het liefste 
iemand die betrokken is bij de club en kijk heeft 
op voetbal zodat er op het veld een echt team 
staat. Interesse meld je aan bij de TC (Eugene of 
Koen) of via mij. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
"Het nieuwe team van GWVV" 
Jorick Messink 

Oproep!!!!! 
GWVV 
STEMT  

GEEL WIT 
O p 12 mei jl. heeft GWVV in 

een Algemene Ledenvergadering gestemd 
om de kleuren der vereniging definitief terug 
te laten keren naar Geel Wit. 
 
In de vergadering waar ruim 60 leden bij 
aanwezig waren lag de verhouding 80% geel wit 
en 20% geel zwart. Dit betekent dat vanaf 
volgend seizoen heel GWVV in het Geel Wit gaat 
voetballen.  
Na 30 jaar zullen de Geel Wit kleuren weer op de 
Buitenham te bewonderen zijn en komt de naam 
GWVV weer geheel tot z'n recht. 
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23-4-2011 Ruurlo D4 GWVV D2 5 1 
23-4-2011 AZSV E5 GWVV E1 9 1 
23-4-2011 GWVV F1 Ajax B F1 0 5 
23-4-2011 GWVV A1D Rekken A1 1 5 
25-4-2011 Halle 3 GWVV 3 2 2 
25-4-2011 Wolfersveen 3 GWVV 4 0 6 
25-4-2011 GWVV 1 MEC 1 2 1 
1-5-2011 SVGG 2 GWVV 2 0 1 
1-5-2011 GWVV 3 VVG '25 5 1 1 
1-5-2011 GWVV 4 VVG '25 4 5 0 
1-5-2011 GWVV 1 Keijenburg. B 1 3 2 
7-5-2011 GWVV E1 Grol E3 3 9 
7-5-2011 GWVV F1 KSV F2 8 0 
7-5-2011 Silvolde D2 GWVV D1D 0 4 

7-5-2011 
WVC-SKVW-
Winterswijk A3 GWVV A1D 3 4 

8-5-2011 Terborg 3 GWVV 2 6 3 
8-5-2011 GWVV 3 Den Dam 2 0 11 
8-5-2011 GWVV 4 NVC 3 0 2 
8-5-2011 Winterswijk 1 GWVV 1 2 6 
12-5-2011 GWVV 3 Stokkum 3 0 2 
14-5-2011 Vosseveld F1 GWVV F1 0 2 
14-5-2011 GWVV D2 Varsseveld D4 4 1 

14-5-2011 
WVC-Winterswijk 
E3 GWVV E1 8 1 

14-5-2011 GWVV D1D Vosseveld D1G 4 1 
14-5-2011 GWVV A1D Silvolde A2D 3 2 
15-5-2011 AD '69 5 GWVV 3 2 0 
15-5-2011 GWVV 2 Grol 4 1 4 
15-5-2011 Terborg 5 GWVV 4 4 0 
19-5-2011 GWVV 4 Silvolde 6 1 2 
19-5-2011 Ulftse Boys 3 GWVV 2 1 0 
21-5-2011 SKVW D2G GWVV D2 3 4 
22-5-2011 GWVV 3 Halle 3 0 6 
31-5-2011 VVG '25 F2 GWVV F1 2 1 

Dat kump in de Boogbal 

 
 
 
 
 
•  Wij feliciteren: 

- Jacco en Nynke te Kaat met de geboorte van 
Sep. 
- Erik Ketelaar met het bereiken van de 
Abrahamsgerechtigde leeftijd. 
- Beent Kleinsma met het behalen van z’n 
koningstitel 2011. 
 

GouWouVouVou Zwei Zoeper Radtour 2012 
• In navolging van de slopende fietstocht met 

defecte TomTom, tijdens ons teamuitje 
rondom de Möhnesee, gaan we het volgend 
jaar weer proberen. Onder leiding van 
Werner gaan we fietsen via Montferland naar 
de Veluwe en via Duitsland weer terug. Dit 
gaan we allemaal doen op fietsen met 1 
versnelling en voorzien van een 
boodschappenmandje, deze zijn vooraf 
getest door Victor. Bij pech onderweg 
proberen we op zoek te gaan naar een 
restaurantje incl. blonde serveerster. Na de 
tocht de CL-finale, Ajax-Barca op klein 
scherm van 30x20 cm. Meld je aan bij de 
lijder! 

 
Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door: 

Krombacher Radler en Wanders Takkezooi 
 

• Aan het eind van het seizoen zijn er altijd 
leden die om de èèn of andere reden 
besluiten om te stoppen met het voetbal. Dit 
is jammer voor GWVV toch moeten we dit 
respecteren. Wij willen dan ook alle leden die 
volgend jaar niet meer actief zijn ontzettend 
bedanken voor hun inzet. En mocht je toch 
nog een keer willen beginnen de deur staat 
altijd open. 

 

• En de leden die volgend seizoen actief zijn, 
hou jezelf fit en neem een voorbeeld aan Dirk 
Jansen, hij kwam nl. zojuist al joggend de 
reclame bezorgen. 

 
 

 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 Uitslagen G.W.V.V. 

Dinsdag 23 augustus 
Donateursactie 

G.W.V.V. 
Op deze avond komen de bestuursleden 

huis aan huis voor de donateursactie 
 ter ondersteuning in het seizoen 2011-2012 

 
Tevens kunt u een donatie doen voor het clubblad. 
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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 

De competitie voor de jeugd is alweer enkele weken afgelopen. De D1 
is in deze voorjaarscompetitie kampioen geworden. Nogmaals 
proficiat allemaal. Na het eten van een frietje in de kantine trokken ze 
met trekker en kar door Varsselder om iedereen te laten weten dat ze 
kampioen waren geworden!    Een mooi afscheid voor trainer Andres 
en keeper Bas! Bas bedankt voor al je inzet en reddingen en natuurlijk 
heel veel succes bij de Graafschap!  De D2 is in de competitie ook 
hoog geëindigd! Op de vierde plek! Klasse gedaan hoor jongens en 
meisjes! De E1 had het moeilijk de laatste wedstrijden maar eindigden 
toch op een achtste plaats. Ook knap gedaan hoor! De F1 zat hoog 
ingedeeld in hun klasse maar hebben het met een 10e plek ook goed 
gedaan! Nova zal met ingang van het volgende seizoen niet meer 
voetballen en ook van haar moeten we afscheid nemen. Nova 
bedankt en veel succes verder.  
 
 Teamindeling seizoen 2011/2012 

zie schema, zoals jullie kunnen zien hebben we besloten om toch 2 
E-teams samen te stellen om de groepen zo niet te groot te laten 
worden. 
 
 Nieuwe leden 

We mogen met ingang van het volgende seizoen 5 nieuwe leden 
verwelkomen! Bij de C1 komen Merijn van Arragon en Joey Lenting 
voetballen, bij de D1 Stijn van Remmen en bij de E Gijs van Remmen 
en Twan Schwartz. Bij de kleuters heeft Merijn Berendsen al een paar 
maal meegetraind. Alle 6 heel erg veel voetbalplezier bij GWVV! 
 
 Trainers/leiders 

Ook dit jaar nemen we afscheid van een aantal trainers en leiders. Bij 
de D1 zal Andres vertrekken, bij de D2 stopt Clemens als trainer en 
Stan als leider en bij de F stoppen Maikel en Hans.  Allemaal enorm 
bedankt voor jullie inzet als trainer en/of leider. Geniet van jullie “vrije” 
tijd.  Natuurlijk zijn er ook “nieuwe” trainers/leiders die het volgende 
seizoen onze jeugd zullen gaan trainen en begeleiden namelijk Chiel 
Terhorst, Ted van de Pavert, Sebastiaan Flipse, Chiel le Comte, 
Pascal Bolk, en Manfred Kuster.  Ook Kees, Dirk, Twan, Marco, 
Dennis, Simone en Mike blijven zich inzetten voor de jeugd. In 
bijgevoegd schema kun je lezen wie waar ingezet is. Allen veel 
succes maar het belangrijkste, veel plezier! 
 
 Jeugdbestuur 

Helaas maar waar; Ferdie en Peter hebben het jeugdbestuur verlaten. 
Beiden ook heel erg bedankt voor al jullie ideeën, tijd en inzet! 
Gelukkig hebben we versterking gevonden en wel in Mike Frazer. 
Mike welkom in het jeugdbestuur! 
 
 KNVB meisjes team 

Elk jaar roept de KNVB meisjes op uit een bepaald leeftijdscategorie 
voor selectietrainingen met als doel een selectieteam van meiden 
onder de 13 te maken. Van onze vereniging zit Maud bij de laatste 34. 
Ze heeft inmiddels weer een aantal trainingen gehad en hoort in 
september of ze erbij zit. Maud succes! 
 
 Start trainingen nieuwe seizoen 

In week 33 zullen de trainingen voor de jeugd weer beginnen.  
In het schema kun je lezen op welke dag en hoe laat je training 
begint. Wijkt het af dan zal je trainer je daarvan op de hoogte brengen 
via de mail. Ook dit jaar geldt:  op tijd afmelden bij de juiste personen. 
De competitie begint pas in september.  
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(vervolg Jeugdnieuws) 

A-juniorennieuws 
Ook al is het seizoen al lang afgelopen, toch moet in deze Boogbal nog wel vermeld worden dat onze 
A de competitie keurig heeft afgesloten. In de laatste competitieduels werden nog vele punten 
verzameld, zodat we heel netjes zijn geëindigd in deze Derde Klasse. Er werd ook volop meegetraind 
met de senioren (af en toe misten we nog wel gezichten van de A) met mede als doel om de overstap 
naar de senioren wat makkelijker te laten verlopen. Een overstap die zich in het nieuwe seizoen zal 
voortzetten en die bij de één wat makkelijker zal gaan dan bij de ander. 
Besef jongens , het is altijd even wennen , maar heel belangrijk is daarbij ook je eigen positieve 
houding. En .. zat je bij de jeugd vaak vast bij een team, bij de senioren heb je meerdere teams en dus 
ook meerdere mogelijkheden. 
Misschien wil/kun je wel wat hogerop, of misschien past een ander team beter bij jou. Dingen waar je 
altijd bij de Technische Commissie voor terecht kunt. 
Veel voetbalplezier in ieder geval. 
 
Shirts A – junioren 
De shirts van de A- junioren kun je inleveren bij Ferdie. Dat geldt ook voor Rob , Menno en Marlon. 
Dus jongens, jullie zien ze op een bepaald moment zeker , geef dit door. Het is niet de bedoeling, dat 
Ferdie er steeds achteraan moet gaan . Doe evt. een shirt (met naam) in een plastic zak en geef het bij 
Ferdie af. Ze zijn eigendom van de club en we hebben ze misschien zo weer nodig. 
 
Regioteam 
Kees van de Pavert heeft in mei , namens GWVV, meegedaan met het Ten Brinke Tournooi in 
Varsseveld voor B-junioren. Nadat hij bij selectie-wedstrijden eerst was afgevallen, werd hij op het 
laatst nog opgeroepen. Mooie wedstrijden volgden er tegen o.a. Auxerre , FC Twente en Rapid Wien. 
Een mooie ervaring en natuurlijk niet verkeerd voor GWVV om hier een afgevaardigde te hebben. 
 
Diploma TC III 
We feliciteren hierbij Chiel en Ted met het behalen van hun trainersdiploma. 
We hopen dat de jeugd van GWVV veel van jullie trainingen/leiding mag leren en dat jullie met plezier 
actief mogen zijn als trainer van de jeugd bij GWVV. 
En natuurlijk dat andere jeugdtrainers ook van jullie kennis en ervaring mogen leren. 
 
Stan 
Omdat we het komend seizoen geen B- en A- juniorenteam hebben , heeft Stan gekozen om het 
volgend seizoen bij SDOUC te gaan spelen. We wensen hem veel plezier en succes en hopen dat we 
hem over een aantal jaren terugzien bij GWVV. Natuurlijk blijft de binding met GWVV bestaan en kan 
het maar zo zijn dat hij, in overleg met SDOUC, in de toekomst al meetraint bij GWVV. 
 
Bedankt 
Iedereen die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor onze jeugd, van kantinepersoneel tot 
terreinknecht , van bestuurslid tot keeperstrainer (Freek), van trainer tot scheidsrechter, van leider tot 
……. , ontzettend bedankt voor jullie werk en beschikbare tijd 
 
GWVV-Jeugd 

Team: C1 D1 E1 E2 F1/ Mini 
Trainers: Ted van de Pavert Ted van de Pavert (Woe) Sebastiaan Flipse / Chiel le Comte (Ma)   Mike Frazer 
  Chiel Terhorst Chiel Terhorst (Woe) Ted van de Pavert (Woe) Ted van de Pavert (Woe) Simone Bussink 
    Dirk Jansen (Ma) Chiel Terhorst (Woe) Chiel Terhorst (Woe)   
    Twan Berndsen (Ma)        
Leiders: Ted van de Pavert Marco Menke Sebastiaan Flipse   vacature Mike Frazer 
  Chiel Terhorst Twan Berndsen Pascal Bolk vacature Manfred Kuster 
  Kees van de Pavert          

Trainingen: Dinsdag 18.00-19.15 Maandag 18.00-19.15 Maandag 18.30-19.30 Maandag 18.30-19.30 
Woensdag 18.00-
19.00 

  Donderdag 18.00-19.15 Woensdag 18.00-19.15 Woensdag 18.00-19.15 Woensdag 18.00-19.15   
Thuiswedstrijden: Zaterdag 13.30 Zaterdag 10.00 Zaterdag 10.00 Zaterdag 10.00 Zaterdag tijd 10.00  
Scheidsrechter:   Dennis Boerboom        
             

1 Casper Bussink Koen Bussink Koen Roseboom Sem Schepers Cesar van Hasselt 
2 Dion Mulder Kay-gee Fredriks Jelle Boland Thijs Hegman Tjebbe Huls 
3 Lars Hendrixen Bryan Wijkamp Justin Bolk Kai Messing Jesper Kuster 
4 Kris Hebbink Wessel Immink Douwe Flipse Milan Frazer Jurre Ditters 
5 Juul Rabelink Rodney Wijnands Cas Aalders Koen Offenberg Boyd Ratering 
6 Martijn Klompenhouwer Bart Razing Sjoerd Immink Cas Steenbreker Julian Frazer 
7 Thomas Wissing Jarno Lippets Maarten Wissing Merlijn Wolters Marloes Bruins 
8 Glenn Robben Bas Wanders Bart Rots Gijs van Remmen Britt Messing 
9 Jordi Messing Menno Berndsen Timo Steenbreker    Merijn Berendsen 

10 Jan Ole Kantus Mick Besselink Twan Schwartz      
11 Maud Rots Puck Terhorst         
12 Robin Klompenhouwer Stijn van Remmen         
13 Sam Overbeek           
14 Marijn van Arragon           
15 Joey Lenting           

G.W.V.V. TEAMINDELING JEUGD 

In week 33 (15 augustus) 
worden de trainingen hervat 
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H et seizoen 2010-2011 zit er weer op. Zo zie 
je elkaar minstens 3 keer in de week en nu het 
erop zit zie je de jongens niet.  
Wat zullen ze aan het doen zijn nu ze een zee 
van tijd hebben? Toevallig zag ik zaterdag bij de 
Ulftse vierdaagse Lars en Dion meelopen. Goed 
zo jongens, nu naar Nijmegen. Wat het voetbal 
van afgelopen tijd betreft het volgende. 
Kampioenschap: 
Na de winter opnieuw ingedeeld te zijn in de 
competitie bleek achteraf  dat we de mindere 
teams aan het begin hadden. De laatste 
wedstrijden moesten we onze mouwen opstroken 
wilden we voor de kampioensbeker gaan. Thuis 
tegen kampioenskandidaat Ajax Br. 1-1. 
Een week later bij Den Dam door het oog van de 
naald gekropen (1-2). De laatste wedstrijd thuis 
tegen Vosseveld moesten we winnen anders 
ging de beker naar Ajax. Wacht even zeiden ze 
van Vosseveld, als Ajax verlies en wij winnen van 
jullie dan zijn wij kampioen. Dus we konden ons 
borst nat maken. De eerste helft was 
zenuwslopend, zowel op als langs het veld. We 
waren aan elkaar gewaagd en gingen met 1-1 de 
rust in. Gelijkspel is niet voldoende, dus moest 
het in de tweede helft gebeuren. Vosseveld 
kwam sterker uit de kleedkamer. Even dacht ik 
….Maar we bleken de langste adem te hebben. 
Zij konden niet meer en wij kwamen door een 
Lucky goal op voorsprong. Het werd zelfs 4-1. 
Het feest kon beginnen. Felicitaties alom. De 
foto’s, de bloemen, Kees en ik onder de koude 
douche, de patatjes en cola in de kantine, en 
uiteindelijk met de platte wagen door het dorp. Ik 
bedank het jeugdbestuur, café de Zon en mr. 
Hendrixen die dit allemaal mogelijk hebben 
gemaakt. Niet te vergeten ouders en kennissen 
die ons hebben support. Dit allemaal op zaterdag 
14 mei. 
 
Boefjestoernooi: 
Ook dit jaar weer een toernooi op fietsafstand bij 
de Ulftse Boys. Helaas door de vele afmeldingen 
gingen we met tien spelers. Ook onze steun en 
toeverlaat Kees moest afzeggen. Hij werd 
geselecteerd voor het internationale voetbal-
toernooi van Varsseveld. Goed zo. 
Dus zaterdag 28 mei om 7.15 uur met tien 
spelers en Stan als stand in voor Kees naar Oer. 
We moesten vijf wedstrijdjes spelen van elk een 
kwartier. De eerste twee gelijk gespeeld, eigenlijk 
hadden we ze moeten winnen, we waren veel 
beter, maar hadden pech met scoren. 
De derde wedstrijd gewonnen. We lagen goed op 
schema. De vierde wedstrijd moesten we tegen 
Ulftse Boys D2. Die konden we ook winnen want 
we hebben in de competitie van ze gewonnen. 
Maar wat schets onze verbazing, ze hebben 
spelers van de D1 opgesteld. Dat was iets te veel 
voor ons. Wel een beetje flauw, maar we bleven 
sportief. De laatste wedstrijd kwamen we nog op 
voorsprong maar verloren wel. Sommigen zaten 
er helemaal doorheen. 
Die hadden de nachten hiervoor weinig tot niet 
geslapen. De reden was schoolkamp.             Ik 
zeg boys and girl Chapeau! 
Deze keer zonder beker naar huis. Maar niet 
getreurd, s’middags gingen we met z’n allen 

zwemmen bij de Blenk. Eerst bij mij een 
boterham eten en wat uitrusten. Het eten ging 
nog wel maar van uitrusten kwam weinig terecht. 
Ik was nog niet in de keuken voor de broodjes of 
de eerste lag al in het zwembad. Goed voorbeeld 
doet volgen en de eerste bommetjes en 
watergevechtjes waren een feit. 
Watertemperatuur 17 gr. Celsius. Brrrrr… 
Oké, jongens uit het water we gaan Petje op, 
Petje af doen. Omdat s’avonds de Champions 
league finale gespeeld zou worden tussen Barca 
en Man.United gingen de vragen over de C.L 
Juul ging als winnaar van de quiz alsnog met een 
beker naar huis.  
Nu naar het grote zwembad in Ulft waar de 
jongens zich goed konden uitleven. Zo zag ik ze 
achter de meisjes aan zwemmen om ze te 
plagen. Even later moest ik tussen beide komen 
om een opstootje met een ander groepje te 
sussen. De vermoeidheid begon op te spelen. 
Tijd om te gaan. Na het zwemmen zijn we het 
Kennedyplein op gegaan om wat te eten. Rustig 
zijn we naar huis gefietst en afscheid genomen. 
En wie is in slaap gevallen tijdens de wedstrijd? 
 
Afscheid 
Na vele jaren stop ik met het trainerschap. Ik heb 
het altijd met plezier, eer en geweten gedaan. Ik 
ben blij met zulke opvolgers als Kees Chiel en 
Ted. Ik weet zeker dat ze betere voetballers van 
jullie maken. Jongens veel plezier en succes met 
jullie nieuwe team. 
Het jeugdbestuur dank ik nogmaals voor de 
goede samenwerking al die jaren.  
Last but not least wil ik terreinmeester Bennie 
Mulder voor al die jaren van samenwerking 
bedanken. Ging niet altijd goed. Dan hadden we 
kleedkamer niet goed achter gelaten, of in de 16 
meter getraind wat niet mocht. Ik herinner me die 
donderdag, had ik een vriendschappelijk 
wedstrijd geregeld. Bennie kwaad op mij want ik 
was vergeten hem het te vertellen. Enz. We 
hebben het altijd kunnen uitpraten. Tot kijk 
Bennie. 
 
Zo jongens de laatste Petje op Petje af quiz 
vraag. 
Nou ik geëindigd ben met Bennie gaat de vraag 
over hem. 
Welke zin heeft hij vaker gezegd: 
Petje op: Jongens lief zijn.  of  Petje af: Jongens 
schoenen buiten afkloppen 
 
Fijne vakantie,  
Andres Moreno                   

JONGENS, SCHOENEN BUITEN AFKLOPPEN…  

Kijk hier voor meer foto’s 
http://www.mijnalbum.nl/

Album=M3MJR7DC 
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Z aterdag 28 mei 2011 hadden we de 
F-pupillen opgegeven voor het 
voetbaltoernooi bij de Ulftse Boys. 
Vorig jaar hadden we hier ook aan 
meegedaan en ondanks dat we toen 
bijna alles hebben verloren was de 
organisatie en de afstand ons goed 
bevallen. 
Omdat Nova Schut en Cas Steenbreker 
er helaas niet bij konden zijn, hadden wij 
ons team versterkt met Justin Bolk en 
Douwe Flipse. Gezien hun leeftijd 
mochten ze trouwens nog steeds met de 
F-pupillen meedoen!  Toen we ons 
hadden omgekleed in tent 2 die we 
samen deelden met VVG ‘25 E5 en we 
richting het voetbalveld liepen waar we 
onze wedstrijden zouden spelen kreeg ik 
al een beetje het idee dat we een kans 
zouden maken om dit jaar wat hoger te 
eindigen als het vorige jaar. In ons team 
zaten allemaal 2de jaars F-pupillen en 
de andere teams leken mij eerder uit 1ste jaars 
F-pupillen te bestaan met af en toe een 2de jaars 
speler erbij. Gelukkig zat ik niet in de organisatie 
en hoefde ik me daar dus niet schuldig om te 
voelen. De eerste wedstrijd was tegen 
Westendorp F1 en in 15 minuten pure speeltijd 
scoorden we 5 keer. De verdediging zat zo goed 
in elkaar dat de tegenstander er geen bal in 
kreeg aan onze kant. Het begin was dus goed en 
vol goede moed bekeken we eerst een aantal 
wedstrijden van onze tegenstanders voordat we 
zelf weer aan de beurt waren tegen Longa ‘30 
F8. Het begin van deze wedstrijd was niet zo 
goed en voordat Thijs Hegman (onze keeper) het 
goed en wel wist kon hij al een bal uit het net 
vissen. 
Gelukkig bleven we koel en na een paar minuten 
voetballen wisten onze spelers het net aan de 
goede kant te vinden. Ook deze wedstrijd werd 
gewonnen door ons en wel met 4-1. 
Omdat er nu een aantal wedstrijden waren 
gespeeld wisten we dat onze naaste concurrent 
Gendringen F2 zou zijn. Zij hadden ook nog al 
hun wedstrijden dik gewonnen en de onze 
volgende wedstrijd zou tegen hen zijn. Onze 
tactiek was om in ieder geval niet te verliezen en 
daarom werd onze verdediging versterkt. De 
tegenstander wilde met 8 spelers spelen, maar 
uit tactisch oogpunt hebben we het toch maar op 
7 spelers gehouden. We hadden ook maar de 
beschikking uit 8 spelers en een wisselspeler is 

nooit weg. De wedstrijd ging 
gelijk op, maar toen het einde 
naderde braken we toch nog 
een keer uit met een counter 
en scoorden we een 
beslissende treffer. De 
wedstrijd ging in het slot en 
we wonnen met 1-0. De twee 
daarop volgende wedstrijden 
moesten natuurlijk wel 
gewonnen worden, maar na 
een 8-0 overwinning op Ulftse 
Boys F4 en een 11-0 
overwinning op Ulftse Boys 
F3m was het natuurlijk 
overduidelijk wie de terechte 

kampioen was in onze poule. 
Met 15 punten uit 5 wedstrijden, 29 goals voor en 
1 tegen waren we het team dat het meest 
gescoord heeft die dag. Het noemen van de 
namen wie er gescoord heeft en hoeveel doet 
afbreuk aan 
diegene die keept 
of die als 
verdediger zijn of 
haar taak heeft 
vervuld. 
Ik noem ze nu wel, 
maar ik zeg er wel 
bij dat het team 
heeft gewonnen en 
niet alleen diegene 
die gescoord heeft!  
Topscoorder uit ons 
team met 11 goals 
is Douwe Flipse, 
daarop volgend met 
8 goals komt Justin 
Bolk en met 7 goals 
heeft Sem 
Schepers het zeer 
goed gedaan. Merlijn Wolters heeft 3 keer het net 
bij de tegenstander weten te vinden en maakt de 
29 goal compleet. Tijdens de huldiging in de 
grote tent werd nog even het clublied van 
G.W.V.V. gedraaid en dat maakte het allemaal 
nog een beetje specialer. Dit toernooi was tevens 
het afscheid van Michael Wolters en van mij 
(Hans Bruins) als trainers/leiders van de F-
pupillen. We hebben ze 2 jaar onder onze hoede 
gehad en er zeer veel plezier mee beleeft. Ik 
hoop dat de spelers veel plezier blijven houden in 
het voetbalspel en diegene die stopt wens ik veel 
plezier met de activiteiten die ze dan gaan doen. 
Ik weet zeker dat ik af en toe nog eens kom 
kijken om te zien hoe ze het als E-pupil er vanaf 
brengen en als ik Michael goed ken zal hij als 
ouder van Merlijn Wolters iedere wedstrijd langs 
de lijn staan om zijn zoon aan te moedigen. Jullie 
zijn dus niet uit onze ogen en ook niet uit onze 
harten! 
 
Michael Wolters en Hans Bruins 

Boefjestoernooi Ulftse Boys 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 
DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op 
www.varsselderveldhunten.nl  

Juni 
27 Jeugdconcert en open repetitie 

Fanfare St.Gregorius 
Juli 
2 oud papier ophalen 
29 Truus te Pas 100 jaar 
Augustus 
6 oud papier ophalen 

M aandag 27 juni geeft het Jeugdorkest van 
Fanfare St. Gregorius uit Varsselder 
Veldhunten een concert.  
De Fanfare heeft op dit moment een record 
aantal leerlingen van maar liefst 32 jeugdige 
muziekanten. Het grootste deel van de leerlingen 
is in September 2010 begonnen  met het 
bespelen van een instrument. Het jeugdorkest 
werkt vaak samen met het jeugdorkest van 
Fanfare Concordia uit Netterden. Dit keer zullen 
alleen de leerlingen uit Varsselder het 

programma verzorgen. Aan het einde van dit 
seizoen willen zij graag hun muzikale 
vorderingen tonen. Ook is er een optreden van 
de leerlingen van het project “Muziek maak je 
zelf” onder leiding van Sanne Wessels en Anouk 
Wissing. Bij dit project leren kinderen in korte tijd 
alle facetten van het muziek maken in een 
fanfareorkest. Na 15 weken zijn de leerlingen in 
staat een kort concert te geven en een keuze te 
maken, op welk instrument men de muzieklessen 
op de muziekschool gaat volgen. Na dit optreden 
volgen een aantal leerlingen die een stukje 
voorspelen. Trompet, hoorn, trombone, bariton, 
bugel, sopraan en saxofoon zullen te horen zijn. 
Als laatste komt het Jeugdorkest aan bod. Zij 
zullen enkele vrolijke en gevarieerde nummers 
spelen. 
Na de pauze gaat het Fanfareorkest verder met 
een “Open repetitie”. Het publiek en leerlingen 
kunnen dan zien en horen hoe het orkest 
repeteert. Verschillende nummers komen op de 
lessenaar, en dat zijn echt niet alleen marsen! 
Dirigent Gerjo Seesink en het orkest willen graag 
laten zien dat muziek maken een fantastische 
hobby is. 
Het concert  is van 19.00 uur tot 20.00 uur en is 
in Gildegebouw De Tent in Varsselder 
Veldhunten.  
De toegang is gratis. 

Jeugdconcert en Open repetitie  
van Fanfare St. Gregorius 

(Meer Bewegen Voor Ouderen) 
 
Op 24 april 1986 heeft Nardy Kok in 
samenwerking met de KBO de 
ouderengymnastiek opgericht. 
En nu 25 jaar later hebben we met alle 22 leden 
een gezellige middag gehouden,en van deze 22 
leden zijn er nog twee leden van het eerste uur 
en wel Alie Mulder en Dinie Slutter en die wij 
natuurlijk even in het zonnetje hebben  
gezet…..proficiat dames een mooie prestatie. 
 
Na de koffie en de cake hebben we 
STOELHONKBAL gespeeld en het ging er 
fanatiek aan toe. En onder het genot van een 
glaasje werden mede door de fotoalbums 
herinneringen opgehaald aan onze gymlessen/
uitstapjes en feestjes die er talrijk zijn geweest en 

aan deelnemers die we moeten missen. Enkele 
deelnemers deden een mooie voordracht vol 
herkenning. 
MBVO heeft als doelstelling:Je zolang mogelijk fit 
en vitaal voelen en daardoor langer zelfstandig te 
zijn en blijven door die oefeningen te doen die 
nodig zijn voor het evenwicht/spierkracht en 
beweeglijkheid die op deze wekelijkse gymlessen 

25 jaar MBVO 
Varsselder Veldhunten  

Les met hoepels 
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worden aangeboden door speciaal hiervoor opgeleide docenten. 
Wat we doen is die spieren trainen die je nodig hebt om o.a. te 
lopen/gaan staan en zitten/reiken/fietsen en daardoor vooral het 
zelfvertrouwen te vergroten en behouden.Dit gaat niet vanzelf,je 
moet je lichaam blijven activeren door te blijven bewegen, dit kan tot 
op hoge leeftijd...onze oudste deelnemer is 93.... en daar helpen 
deze gymlessen aan mee,er wordt veel met muziek gewerkt (werkt 
ontspannend) en er heerst een fijne sfeer en na afloop drinken we 
samen een kop koffie of thee. 
Vele vriendschappen zijn hieruit ontstaan. 
Bijna in elk kerkdorp v.d. de gemeente Oude IJsselstreek worden 
deze lessen aangeboden. 
Het is NIET belangrijk  hoe oud je bent en wat je NIET meer 
kunt,maar belangrijk is hoe oud je bent en wat je nog WEL kunt. 
 
Heeft U interesse probeer een paar lessen mee te doen of kom 
eens kijken:ieder dondermorgen in de gymzaal bij het voetbalveld 
van 10.00 uur/11.00 uur  
 
Met vriendelijke groeten 
 
Nardy Kok MBVO docent/0315-630553 

(vervolg dorpsnieuws) 

De drietal vanaf de oprichting 

Dinie Slutter, Nardy kok en Alie Mulder 

Jaarlijkse 
Uitstapje 

D insdagmiddag 17 mei vertrokken we met 
20 gasten van De Zonnebloem, voor ons 
jaarlijkse uitstapje naar Borculo. 
Onderweg, nabij de Slangenburgse bossen, 
stopten we bij Theetuin ’t Höfken 
voor een kop koffie/thee met heerlijke 
zelfgebakken koek. Rond 3 uur kwamen we bij 
het brandweermuseum in Borculo aan. 
Dit is een prachtig museum, uniek vol historisch 
brandweermateriaal en hele oude brandweer-
auto’s. Bij veel mensen kwamen de 
herinneringen boven aan vroeger, toen deze 
auto’s nog in de straten reden. Het was bijzonder 
interessant, mede doordat de gids vol 
enthousiasme vertelde hoe het allemaal ging 
vroeger.  
Op de terugweg stopten we bij pannenkoeken-
huis ‘De Heikamp’ en genoten  we van een 
heerlijk etentje. Aan de reacties te merken heeft 
iedereen het erg naar de zin gehad.  
 
Namens de vrijwilligsters, Dianne Bujak. 
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(vervolg dorpsnieuws) 

Verhaaltje 
Van  
Veldhunten 
 
Klaar is Kees…… In de vorige  Boogbal hebt u 
kunnen lezen over de escapades van ons 
konijntje Kees . Ik wil graag hier nog een keer 
aandacht aan geven . Niet om een soort “soap” 
te gaan schrijven  over het leven van een konijn 
uit Veldhunten. Want laten we eerlijk zijn wie zit 
daar nu op te wachten.  
Wel ben ik de vorige keer met een open eind 
blijven zitten over het feit of de vervulde 
burenplicht van Kees wel of geen succes gehad 
heeft.  Ik kan u mede namens de familie Jansen   
vertellen dat Kees voor nageslacht heeft  ge-
zorgd in die ene dag heeft hij bij twee vrouwtjes 
gezorgd voor twee nestjes met elks vier ko-
nijntjes. Je zou kunnen stellen “bej de knienen 
af”.  Het bewijs hiervan zie je op bijgevoegde 
foto. 
Daarnaast heb ik een ernstige fout gemaakt in 
het vorige verhaal . Door te vertellen dat de 
famillie Jansen  drie dochters hadden heb ik hun 
diep gekwetst. Want ze hebben vier dochters . 
Vier  inmiddels volwassen dochters .  
Als bewijs  stuur ik een foto mee. 
Geachte redactie ik verzoek u om de juiste  foto 
op  bij de juiste tekst te plaatsen.  
Want als dat gebeurd is kan ik zeggen  
Klaar is Kees…… 

John  

Dorpsgenoten, 
 

Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de 
mooie kermis die ik heb gehad, ik bedank in 
het bijzonder mijn vrouw Nardi.  
Verder het Onze Lieve Vrouwe Gilde van 
Varsselder Veldhunten, voor een perfecte 
organisatie, het bestuur, vendeliers, tamboers, 
bar medewerkers enz..  Natuurlijk ook de Fanfare 
Sint Gregorius, de buren van het Eusterke voor 
het versieren van de straat. De buurt van het 
Balkstraat pleintje voor hun ontvangst.  Enkele 
mensen heb ik vergeten te feliciteren met hun 
behaalde prijs met het schieten, jeugdschieten of 
vogelknuppelen, bij deze nog proficiat.  Ap 
Timmers en André Bussink voor hun steun.  
Dank u allen voor de kaarten, sms en mails. 
We gaan er met z’n allen een leuk jaar van 
maken. 
 

Met een vriendelijke groet,  Beent Klijnsma. 
Schutterskoning 2011. 

Schutterskoning 
2011 

Dé Balkonkus van het jaar 2011 
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Weet je nog van 
toen? 

O ud worden is niet iedereen gegeven en 
heb je niet in eigen hand. Dat mensen in het 
algemeen veel ouder worden dan tientallen jaren 
geleden is een feit, ook mede door betere 
voorzieningen zoals medische zorg, voeding en 
huisvesting. Dit telt ook voor eigen dorps-
bewoners, waarvan enkelen een zeer hoge 
leeftijd bereikten. Zo hebben we gekend, Anna 
Ditters die 93 jaar oud werd, Jan Bouwman 95 
jaar, Jan Polman 96 jaar en Dina Nijland 98 jaar. 
Als we het hebben over 100 jaar worden, 
spreken we van een eeuwling. Eén die deze 
hoge leeftijd bereikte was Theet Boerboom. Hij 
werd geboren in Loil op 26 juni 1895 en overleed 
op 26 februari 1996. In zijn leven verliet hij op 12 
jarige leeftijd de lagere school om te gaan werken 
bij verschillende boeren. Hierna diende hij als 
soldaat 3 jaar in het leger tijdens de oorlog van 
1914-1918. Na zijn dienst werkte hij weer voor 
verschillende werkgevers en maakte de moeilijke 
jaren dertig mee uit de vorige eeuw. Met de jaren 
1940-1945 beleefde hij een 2e oorlogsfase en 
moest zich aanpassen aan de wetten van de 
bezetter waar hij veel moeite mee had. Ook 
werkte hij vaak voor boeren over de grens, en bij 
Messing in Azewijn waar hij in 1943 de weduwe 
Marie Rieken-Ditters uit Veldhunten leerde 
kennen. Voor de eerste echte ontmoeting was hij 
nogal zenuwachtig, zoals hij later zei en dronk 
zich bij Café De Zon eerst moed in door een paar 
borrels achter over te slaan. Schijnbaar heeft dit 
goed gewerkt want een jaar later op 2 mei 1944 
trouwde hij met Marie. Ze gingen wonen in het 
knusse arbeidershuisje aan de toen nog Elster-
weg. Na de oorlog werkte hij op zijn keuter-
bedrijfje en bij verschillende bedrijven o.a. bij de 
wegenbouw, waterschap, ruilverkaveling en 
aanleg van het oude SDOUC terrein bij de 
watertoren in Ulft. Ook was hij vele jaren als 
tuinman werkzaam aan de Mariaschool in Ulft. In 
1962 verhuisde hij met zijn gezin naar de Past. 
Balkstraat in Varsselder, waar een andere 
werkgever om zijn diensten vroeg. Op 68 jarige 

(vervolg dorpsnieuws) 

 

Varsselder-Veldhunten, juni 2011. 
 
Geachte dorpsbewoners, 
 
Naar aanleiding van een initiatief van enkele 
ondernemers is er een Stichting in oprichting met 
de naam VVVVV. Dit staat voor  “Vrienden Van 
de Verenigingen van Varsselder en Veldhunten”. 
 
Doelstelling is:  
Het stimuleren van culturele en sportieve 
activiteiten van verenigingen, comités of 
belangengroepen in Varsselder-Veldhunten. De 
jeugd heeft onze speciale aandacht. 
 
Minimum bijdrage: 
Ieder bedrijf of privépersoon die een bedrag in de 
Stichting VVVVV wil storten is van harte welkom. 
Minimum bijdrage is € 500. 
 
Voordeel voor deelnemende bedrijven is dat er 
geen verenigingen of comités meer langskomen 
voor een bijdrage. De èènmalige jaarlijkse 
bijdrage vervangt deze bijdragen. 
 
Sponsorcontracten: 
Eventuele sponsorcontracten, voor reclame-
borden, advertenties en degelijke, die deel-
nemende bedrijven hebben met 1 of meerdere 
verenigingen, moeten gerespecteerd worden. 
 
Aanvraag voor bijdrage door verenigingen, 
comités of belangengroepen: 
Partijen kunnen schriftelijk een aanvraag 
indienen met een financiële onderbouwing. 
 
Dit formulier is te downloaden van de 
dorpswebsite van Varsselder Veldhunten.  
Het kan ook gewoon door middel van een brief 
t.a.v. VVVVV secretariaat, Eusterke 4, 7076 BE, 
Varsselder-Veldhunten. 
  
Een commissie van wijze mensen binnen VVVVV 
wijst de diverse bedragen toe. 
Voor het aanvragen voor ondersteuning van 
activiteiten in 2011, graag voor 1 september 
2011 een aanvraag indienen, dan krijgt u voor 1 
oktober 2011 antwoord of uw aanvraag WEL of 
NIET gehonoreerd wordt. 

!!!!!ATTENTIE!!!!! 
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(vervolg Weet je nog van toen?)

leeftijd nam hij vol ambitie als terreinknecht 
en materiaalman de taken bij de pas 
opgerichte voetbalclub G.W.V.V. in 1963 op 
zich. Deze functie hield hij 10 jaar vol, 
evenals de belangstelling van andere 
gebeurtenissen in het dorp, en was de 
gemeentepolitiek zijn stokpaardje. Een 
aantal jaren later ging hij met zijn gezin 
wonen aan de Leemlandseweg in een 
bejaardenhuisje. Ondanks zijn leeftijd bleef 
Ome Theet zoals hij algemeen werd 
genoemd, een kras baasje. Toch namen zijn 
krachten af en verhuisde hij met zijn vrouw 
eind jaren 80 naar de Debbeshoek in Ulft. 
Ook hier behield hij zijn humor en 
belangstelling voor anderen tot aan zijn 
dood. Op 26 februari 1996 overleed Theet 
Boerboom, 8 maanden nadat hij 100 jaar 
was geworden. Zijn vrouw Marie overleed in 
2002 op 97 jarige leeftijd.  
Een ander zeer oud persoon uit ons dorp is Truus te Pas-Menting. Zij werd geboren in Stokkum op 29 
juli 1911 in een gezin van 10 kinderen. Na lager- en voortgezet onderwijs genoten te hebben, volgde ze 
een arbeidzaam leven. Thuis hielp ze met allerlei klusjes, vee verzorgen en op het land van hun kleine 
boerderijtje werkzaamheden verrichten. Ook heeft ze vele jaren de kerkschoonmaak in Stokkum 
verzorgd. In Arnhem en Zutphen is Truus ook een aantal jaren in betrekking geweest, waar ze het 
stadsleven ervaarde. Het uitgaansleven was in die jaren nog beperkt, en kreeg ze in haar spaarzame 
vrije tijd op een kermis in Varsselder-Veldhunten kennis aan Jan te Pas, die wel van een vrolijke noot 
hield en bekend stond als dorpsmens. Na enkele jaren verkering trouwden ze op 12 juli 1938 en gingen 
wonen aan een binnenweg in Varsselder. Twee weken voor hun trouwdag schoot Jan tijdens de kermis 
de vogel eraf, en werd Gildekoning. Hierdoor werd Truus de Koningin en kreeg tijdens de drukke dagen 
voor hun huwelijk, nog een taak erbij. Iets anders waren de inmiddels aangebroken oorlogsjaren waarin 
Jan aan het verzet deelnam, en soms in het gezin een dubbelrol vervulde. Een andere keer werd hun 
huis door duitse soldaten in beslag genomen en zagen ze voor hun ogen een vreselijk mijnongeluk, 
waarbij vele doden en gewonden vielen. Na de oorlog werd de draad van het leven weer opgepakt. 
Truus had een unieke man die van veel verenigingen in het dorp mede oprichter en bestuurder was. 
Hierdoor werd ook zij betrokken en ontstond er een vriendenclub, waarmee ze vele festiviteiten 
bezochten. Op de voorgrond treden hoefde voor haar niet, maar achter de schermen was en bleef ze 
de werkende steun. Een enkele keer kon ze geen nee zeggen, toen haar man een keer Prins Carnaval 
werd en zij als Prinses fungeerde. Ook is Truus nog bij de boerinnen- en bejaardenbond geweest, 
waarvan een aantal jaren als bestuurster. 
Op een ander gebied had ze een grote 
passie voor borduren, haken en sokken 
breien voor de hele familie. In haar 
huiskamer hangt een pronkstuk van haar 
borduurkunst, een afbeelding van het 
laatste avondmaal, levensecht alsof het was 
geschilderd. 
Truus vind het niets bijzonders en heel 
gewoon om gemaakt te hebben. De 
voorspoed in haar werkzame en creatieve 
leven werd wreed verstoord, toen plotseling 
haar man overleed op 4 april 1971. De tijd 
stond even stil voor haar, maar ze schikte 
zich in deze tegenslag, en natuurlijk waren 
haar 3 kinderen haar grote steun. In 1988 
verhuisde ze naar de Leemlandseweg in 
een kleinere woning. Op gezette tijden 
volgde ze steeds de dorpsactiviteiten en 

Truus te Pas met haar jongste kleinkind  
en jongste achterkleinkind. 

Theet boerboom word gefeliciteerd met zijn 100-ste 
verjaardag met naast hem echtgenote Marie . 
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Vervolg Weet je nog van toen? 

word ze als oudste inwoonster van het dorp tijdens de carnaval door de Prins en gevolg bezocht. En 
ondanks haar hoge leeftijd blijft ze zich interesseren voor ook deze tijd van leven en de technische 
cultuur, waar ook haar klein- en achterkleinkinderen in betrokken raken. Onder het praten gaan haar 
gedachten nog wel eens terug naar haar kinder- en puberjaren in Stokkum. Zo kan ze zich nog goed 
herinneren hoe dierenpark Burgers in Arnhem ooit in Stokkum begon, en ook de pastoors in Stokkum. 
Met name de huidige pastoor Nollen. Met deze pastoor ging ze 20 jaar geleden in een reisgezelschap 
10 dagen naar Rome evenals een aantal vliegreizen naar Lourdes. 
Thans verblijft Truus al geruime tijd in verzorgingstehuis Gertrudis in Ulft, nog redelijk vitaal, wel rolstoel 
gebonden. Ze vermaakt zich met spellen, Bingo, de krant lezen en bezoek ontvangen. 29 juli zal 
hopelijk voor haar en de familie een grote dag worden, wanneer ze 100 jaar oud word. Dit is ook een 
reden voor de dorpsgemeenschap van Varsselder-Veldhunten om hier bij stil te staan, om zo’n uniek 
persoon in hun midden te hebben. 
 
B. Kroesen 

De redactie wenst iedereen  
een hele fijne vakantie toe. 
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Eindstanden en Topscoorders 2010-2011  
STAND 3e PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AD '69 1 22 51 75 23 

KSH 1 22 45 66 31 
MEC 1 22 43 71 38 

Stokkum 1 22 41 63 44 
KSV 1 22 38 46 31 

Bredevoort 1 22 37 38 34 
GWVV 1 22 32 48 48 

Keijenburgse Boys 1 22 30 46 45 
Zelhem 1 22 23 20 52 
SVGG 1 22 15 23 51 

Marienveld 1 22 13 24 54 
Winterswijk 1 22 9 28 97 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Den Dam 2 20 48 84 27 

AD '69 5 20 46 88 26 
Terborg 4 20 44 82 29 

VVL 4 20 39 56 41 
NVC 2 20 29 46 44 

Stokkum 3 20 29 53 53 
Zeddam 3 20 25 54 63 
SDOUC 7 20 24 38 51 
Halle 3 20 15 42 84 

VVG '25 5 20 10 23 86 
GWVV 3 20 8 13 75 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Grol 4 22 52 76 25 

Ulftse Boys 3 22 49 76 43 
Silvolde 3 22 39 55 40 
SDOUC 3 22 36 46 38 

KSH 2 22 34 61 41 
Terborg 3 22 31 56 57 
GWVV 2 22 29 30 36 

VIOD 5 22 28 53 64 
WVC 4 22 27 33 88 

Zeddam 2 22 20 55 78 
VVG '25 3 22 18 44 69 
SVGG 2 22 10 33 88 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Silvolde 6 22 56 93 24 

NVC 3 22 48 77 34 
GWVV 4 22 43 69 35 

Etten 4 22 40 97 52 
Terborg 5 22 38 72 55 
Zeddam 4 22 37 65 51 
VVG '25 4 22 34 84 59 

Gedringen 6 22 30 75 64 
Dinxperlo 5 22 18 42 74 
Stokkum 4 22 17 45 71 

Wolfersveen 3 22 12 33 133 
Den Dam 3 22 9 37 137 

5e klasseC 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 
KSH 7 16 24 9 

AD '69 7 16 22 7 
MEC 7 14 24 15 

GWVV 7 13 25 17 
KSV 7 13 13 11 

Stokkum 7 13 20 19 
Zelhem 7 12 9 15 

Bredevoort 7 10 14 14 
Keijenburgse Boys 7 9 17 15 

Mariënveld 7 4 6 16 
SVGG 7 1 5 16 

Winterswijk 7 0 9 34 

Eindstanden 
Topscoorders 

Seizoen 2010-2011 
Kees v/d Pavert 1e  19 
Frank v/d Schuur 4e  15 
Theo Heutinck 4e  11 
René Hakvoort 4e  9 
Han v/d Pavert 4e  7 
Marco Menke 3e+4 e  7 
Jasper Engelen 1e  6 
Tom Wanders 2e  6 
Marc Arnold 4e   6 
Chiel le Comte 1e  4 
Ramiro Tersteeg 1e  4 
Jimmy Moreno 2e  4 
Paul Geelen 2e+4e  4 
Ferdie v/d Pavert 4e  4 
Arthur Bonenkamp 4e  4 
Martin Bolk 1e   3 
Tim Jansen 2e   3 
Werner Wellink 2e  3 
Danny van Wessel 2e+3e 3 

Jorick Messing 3e  3 
Maik Jansen 1e  2 
Sebastiaan Flipse 1e  2 
Rick Hendrixen 2e  2 
Sjal vd Pavert 2e  2 
Markus Schwartz 2e+3e  2 
Edo Besker 3e  2 
Andres Moreno 4e  2 
Marcel van de Pavert 4e  2 
Walter Hendrixen 4e  2 
Jacco te Kaat 1e  1 
Jeroen Aalders 1e  1 
Jos Ketelaar 2e  1 
Dennis Boerboom 3e  1 
Niek v/d Pavert 3e  1 
Gert Martens 4e  1 
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EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

Longa’30 A3 13 31 49 14 
AZSV A3 13 31 35 11 

SP Haarlo A1 13 29 29 14 
SP Rekken A1 13 26 31 14 

KSV A1 13 26 34 29 
Grol A2 13 23 36 21 

Grolse Boys A1D 13 20 23 25 
FC Trias A2D 13 18 46 23 
GWVV A1D 13 15 28 41 

Grol A3 13 13 33 50 
WVC-SKVW-Winterswijk A3 13 10 31 51 

Lochuizen A1D 13 9 22 43 
Reunie A2D 13 7 26 48 
Silvolde A2D 13 5 24 63 

Club Gespeeld Punten voor 
te-
gen 

GWVV D1D 10 28 60 9 
Ajax Br. D1 10 28 62 10 

Vosseveld D1G 10 22 63 11 
Den Dam D1 10 20 56 12 

KSH D1 10 18 22 25 
SDOUC D2 10 16 29 28 

WVC-Winterswijk D3 10 12 20 43 
Ulftse Boys D2 10 9 23 47 

AZSV D4 10 6 27 45 
Silvolde D2 10 3 10 80 
KSV D1G 10 0 10 72 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ruurlo D4 11 31 47 5 

SDOUC D3 11 30 76 23 
Grolse Boys D2 11 25 44 17 

GWVV D2 11 20 39 40 
Gendringen D2 11 15 38 43 

FC Trias D3 11 14 30 29 
VVG’25 D3D 11 12 13 17 
SKVW D2G 11 9 30 44 

Varsseveld D4 11 8 18 29 
AZSV D8 11 8 28 43 
DZSV D2 11 5 22 47 

Silvolde D3 11 5 14 62 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Varsseveld E2 10 25 66 25 

Grol E3 10 25 48 16 
Vosseveld E1 10 22 65 27 

RKZVC E2 10 21 46 16 
VIOD E6 10 21 46 28 

WVC-Winterswijk E3 10 9 29 40 
DZC’68 E8G 10 9 23 45 
GWVV E1 10 9 25 58 

Ulftse Boys E2 10 9 21 55 
AZSV E5 10 9 32 46 

Den Dam E1 10 6 16 61 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Ajax B F1 11 25 26 16 

Longa '30 F5 11 22 46 17 
Varsseveld F4 11 21 46 20 
Dinxperlo F2 11 20 30 20 

DZSV F2 11 19 27 19 
FC Trias F4 11 19 29 23 
VVG’25 F2 11 18 35 27 

Gendringen F2 11 17 32 24 
WVC-Winterswijk F4 11 12 22 27 

GWVV F1 11 10 23 43 
KSV F2 11 5 7 36 

Vosseveld F1 11 1 9 60 

Topscoorders A-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Stan v/d Pavert  23 
Dirk Jansen  14 
Kees v/d Pavert  9 
Twan Berendsen  4 
Bob Zweers  3 
Joel Robben  2 
Thymo Scholten  2 
Jordy Steverink   2 
Jordi Bussink  1 
Niels Huntink  1 
Chiel Terhorst  1 
Niek vd Pavert  1 
Kay Mulder  1 
Roel Jansen  1 
Stijn Marcus  1 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Juul  42 
Kris  9 
Dion  6 
Thomas  5 
Sam  4 
Robin  4 
Casper  4 
Menno  2 
Lars  1 
Robin  1 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Bart  35 
Douwe  10 
Jelle  3 
Timo  3 
Maarten  3 
Cas  2 
Justin  2 
Sjoerd  2 
Robin  1 

Topscoorders D2-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Robin Klompenhouwer  19 
Sam Overbeek  10 
Wessel Immink  7 
Menno Berntsen  4 
Mick Besselink  4 
Djim Molenaar  2 
Bryan Wijkam  1 
Koen Bussink  1 
Thomas Wissing  1 
Bart Rots  1 
Rodney Wijnands  1 
Bas Wanders  1 
Jarno Lippets  1 

Topscoorders F-pupillen: 
naam: aantal doelpunten 
Sem Schepers  27 
Merlijn Wolters  12 
Koen Offenberg  7 
Thijs Hegman  3 
Kai Messing  3 
Douwe Flipse  2 
Milan Frazer  1 
Julian Frazer  1 
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1. Kunt u aangeven welke relatie u heeft met G.W.V.V.? 
    percentage    Reactie 
Actief lid    44,8%   30 
Ondersteunend lid 19,4%   13 
Donateur    28,4%   19 
Geen lid    7,5%    5 
 
2. Hoe ontvangt u de papieren versie van de Boogbal? 
     Percentage  Reactie 
In de brievenbus.  73,1%   49 
Vanuit GWVV kantine. 26,9%   18 
Via kennis.    3,0%    2 
Op een andere wijze.  3,0%    2 
 
3. Leest u de Boogbal? 
     Percentage  Reactie 
Ja     100,0%   67 
Nee     0,0%    0 
 
4. Via welk medium leest u de Boogbal? 
    Percentage  Reactie 
Papieren versie   88,1%   59 
Via GWVV site   10,4%   7 
Niet van toepassing  1,5%    1 
 
5. Hoe leest u de Boogbal? 
     Percentage  Reactie 
Van A tot Z.   83,6%   56 
Alleen GWVV ged. 11,9%   8 
Alleen Dorpsnieuws   6,0%    4 
Helemaal niet.   0,0%    0 
 
6. Wat vindt u van de onderstaande rubrieken in de Boogbal? 
      goed   voldoende  matig  slecht  Reactie 
Redactienieuws  69,2% (45)  26,2% (17)  3,1% (2)  1,5% (1)  65 
Elftal artikelen  44,6% (29)  46,2% (30)  9,2% (6)  0,0% (0)  65 
Opvallend op..  68,8% (44)  28,1% (18)  3,1% (2)  0,0% (0)  64 
GWVV Super-elf  59,4% (38)  35,9% (23)  4,7% (3)  0,0% (0)  64 
Bestuursaangele  53,8% (35)  38,5% (25)  6,2% (4)  1,5% (1)  65 
Onder Schot  65,6% (42)  28,1% (18)  4,7% (3)  1,6% (1)  64 
Jeugdnieuws  61,5% (40)  29,2% (19)  9,2% (6)  0,0% (0)  65 
Dorpsnieuws  53,7% (36)  32,8% (22)  11,9% (8)  1,5% (1)  67 
Weet je nog van toen? 48,5% (32)  34,8% (23)  12,1% (8)  4,5% (3)  66 
Standen en Topsc. 57,8% (37)  40,6% (26)  1,6% (1)  0,0% (0)  64 
 
7. Wat vindt u van de indeling/opmaak van de Boogbal. 
      goed   voldoende  matig  slecht  Reactie 
Leesbaarheid  82,1% (55)  17,9% (12)  0,0% (0)  0,0% (0)  67 
Pagina-opmaak  74,6% (50)  22,4% (15)  1,5% (1)  1,5% (1)  67 
Lettertype grootte 80,3% (53)  19,7% (13)  0,0% (0)  0,0% (0)  66 
Aantal tekstkolommen 71,2% (47)  27,3% (18)  1,5% (1)  0,0% (0)  66 
Volgorde indeling  70,8% (46)  26,2% (17)  3,1% (2)  0,0% (0)  65 
Verhouding tekst/ 69,7% (46)  25,8% (17)  4,5% (3)  0,0% (0)  66 
foto's/afbeeldingen 
 
8. Als er in de toekomst alleen een Boogbal bezorgd wordt in Varsselder-Veldhunten als u zich 
hiervoor moet opgeven. Zou u zich dan hiervoor opgeven? (Wij vernemen nl. dat De Boogbal 
ook vaak digitaal gelezen wordt.) 
     percentage  Reactie 
Ja     58,2%   39 
Nee     23,9%   16 
Niet van toepassing. 17,9%   12 
 
9. Als u gevraagd wordt om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van de Boogbal wat 
is dan hierop u antwoord. 
       percentage Reactie 
Ja, als redactielid      1,5%   1 
Ja, als columnist      4,5%   3 
Ja, in elkaar leggen van de Boogbal 4,5%   3 
Ja, rondbrengen Boogbal    0,0%   0 
Ja, incidenteel wil ik wel wat doen  20,9%  14 
Nee, geen interesse     68,7%  46 

Vandegene die Ja, als redactielid heeft aangegeven gaf aan  reeds redactielid te zijn en 1 
iemand gaf bij  Ja, in elkaar leggen van de Boogbal aan dit al te doen. 

Resultaten 
Boogbal 
Enquete 


