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Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
Op zondag 8 januari a.s. wordt de G.W.V.V. nieuwjaarsbijeenkomst
gehouden, hierbij willen wij iedereen uitnodigen
die G.W.V.V. een warm hart toedraagt.
Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst wordt er voor de actieve leden een
snerttoernooi georganiseerd. Opgave via leider.
Aanvang 10:30 uur.
Aanvang Nieuwjaarstoespraak uiterlijk 13.00 uur door onze voorzitter,
daaropvolgend de huldigingen van 25-jarige en 40- jarige jubilarissen.
Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs, wij wensen u
prettige feestdagen en tot zondag 8 januari in het gemeenschapshuis.

Het bestuur

A

Nieuws

lweer de laatste Boogbal van dit jaar,
komende zondag worden de laatste
wedstrijden gespeeld voor de winterstop als de
weergoden ons in ieder geval goed gezind zijn.
De competitie heeft nog nooit zo’n goed verloop
gekend als de 1e helft van dit competitie jaar.
Menig elftal zit al over de helft van de competitie.
Voor ons 1e elftal is er wat tegenslag geweest
doordat een keer de scheidsrechter niet kwam
opdagen en natuurlijk de beenbreuk van Sven
Maatman waardoor de kraker tegen Ulftse Boys
geen doorgang kon vinden. Ook de replay tegen
MEC op 4 December, waar wat tegen recht gezet
diende te worden, werd afgelast. Komende
zondag kan GWVV 1 op herhaling tegen Ulftse
Boys en kan de winterstop na een eventuele winst
toch nog met een gerust hart worden ingegaan.
De cruciale wedstrijden tegen Keijenburg en Stokkum werden beiden verloren waardoor ze in de
subtop blijven staan. Dennis Lohschelder zal in de
rubriek GWVV 1 langs de lijn alles uit de doeken
doen hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. Van
GWVV 2, 3 en 4 vernemen we weinig in de Boogbal, het wordt voor de wedstrijdleiding eens tijd om
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de koppen bij elkaar te steken zodat ook zij hun
ervaringen van de wedstrijden en alles daaromheen delen met de andere GWVV leden.
De prestaties van GWVV 2 zijn in ieder geval niet
om voor te schamen, dus pak op die pen! Voor
GWVV 3 en 4 ligt dat wat anders was het in het
begin van het seizoen nog dat er punten werden
gehaald de laatste weken blijven deze achterwege
waardoor ze toch in de onderste regionen komen
te staan. Door toch wel verschuivingen en vernieuwing van spelers zijn alle ‘lagere’ elftallen er qua
kwaliteit er beter op geworden. Misschien dat in de
2e helft van de competitie de gewenning aan
elkaar ook in het veld tot uiting komt. GWVV 5 laat
wel regelmatig in de Boogbal van zich horen en
zijn qua prestatie de laatste weken goed op dreef.
In deze Boogbal hebben we Jeroen Mulder in de
hoofdrol in de rubriek “Opvallend op de Buitenham” en zal de C-jeugd hun ervaringen delen van
de laatste wedstrijden van de najaarscompetitie.
De jeugd was ook dankzij het goede najaarsweer
vroeg klaar met de najaarscompetitie en spelen
zodoende al op 18 December het knakworstentoernooi ipv eind januari. Dit zal bij goed weer
buiten plaats vinden. De bouw van het gemeenschapshuis begint zijn vormen aan te nemen en
als het in dit tempo doorgaat kan het zo maar eens
zijn dat bij het uitkomen van de volgende Boogbal
het gemeenschapshuis al in gebruik is. Volg de
dorpssite hiervoor of anders loop langs tijdens de
open dag op 18 December.
Wij wensen iedereen veel leesplezier en iedereen
prettige feestdagen gewenst.
De redactie
pagina 2

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

Kerstgedachte

W

at is dat toch met die kerstgedachte?
Het is net alsof rond kerst in eens zakelijke aangelegenheden minder belangrijk zijn. Het rationele
wordt even ingeruild voor het emotionele. Men is gevoeliger voor de situatie van een ander, het gevoel
dat we allen gelijk zijn is meer aanwezig, we zijn bereid de collectanten langs de deur niet weg te
sturen, staatshoofden die het jaar de eigen bevolking en anderen na het leven hebben gestaan zijn
milder, plotseling is er begrip voor iedereen en verdrinken onze ogen in het traanvocht als all you need
is love weer wordt uitgezonden.
Wat doet kerst toch met ons dat we dan in een keer weten dat er meer is dan alleen werken, belangen,
gelijk hebben, macht en voetbal.
Ik wens jullie fijne feestdagen en alvast een heel gezond en sportief 2012 toe en vooral wens ik jullie
toe dat de kerstgedachte na kerst nog even blijft hangen.
Wim Pruijn
Voorzitter

Voorlopig Winter Oefen programma
seizoen 2011-2012
Donderdag 22 december

19:30 uur

trainen alle elftallen
Aansluitend Potstoten

Zondag 8 januari

10:30 uur

Snerttoernooi
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie

Zondag 15 januari

10:00 uur

1e training selectie

Donderdag 19 januari

19:15 uur

1e training 3 + 4

Zondag 22 januari
evt. inhaal

10:00 uur
10:00 uur

GWVV 1 trainen
GWVV 2 trainen

Zaterdag 28 januari

16:00 uur

GWVV 1 – Etten 1

Zondag 29 januari
evt. inhaal

11:00 uur

GWVV 2 trainen

Zondag 5 februari
Schaduwwedstr.

14:30 uur
11:00 uur
11:00 uur

GWVV 1 – MEC 1 ( Comp.)
Ajax B. 1 – GWVV 1
DZSV terrein
GWVV 2 – Etten 2

14:30 uur
10:00 uur

GWVV 1 – Bredevoort 1
Rijnland 3 - GWVV 2

Zondag 12 februari
competitie
Zondag 19 februari
evt. inhaal

Carnaval

Zondag 26 februari
competitie

10:00 uur

evt. GWVV 1 – Peeske 1
GWVV 2 – Zeddam 2

Zondag 4 maart
competitie

14:30 uur
09:30 uur

KSH 1 – GWVV 1
Viod 5 – GWVV 2
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De TC wenst iedereen
Prettige Feestdagen
en een goed 2012.
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H
et eerste elftal draait de laatste weken wat
moeizaam en verliest de laatste 3 wedstrijden.
Er werd thuis verloren van Keijenburg
en Stokkum en afgelopen zondag
kreeg GWVV 1 een
dikke nederlaag te
verwerken in
s’Heerenberg tegen
MVR. Het werd maar
liefst 5-1. Natuurlijk
zijn er een aantal
geblesseerden, maar ook spelers die niet of vorm
zijn en natuurlijk het tegenvallende spel van
Varsselder…

De wedstrijd tegen
keijenburg had 2
gezichten. De
eerste helft was
voor Keijenburg,
veel kansen en
scherpe aanvallen
leiden gelukkig tot
maar 1 tegentreffer.
Waar Keijenburg
met de rust 0-4 voor
had kunnen staan was het
slechts 0-1. De 2e helft verliep voor Varsselder een
stuk beter, enkele positiewisselingen leiden tot een
andere wedstrijd. Varsselder kwam al snel op een
gelijke stand, ook hing de 2-1 in de lucht. Deze viel
ook maar werd onterecht afgekeurd wegens
buitenspel. Hierna volgden nog enkele kansen
nadat een speler van Keijenburg met zijn 2e gele
kaart werd beloond en kon
gaan douchen. Helaas kreeg
Varsselder tegen 10 man
toch de gevreesde goal
tegen uit een dood spelmoment. In de laatste minuten ging Varsselder vol
voor de gelijkmaker maar
met een counter van Keijenburg kreeg Varsselder ook
de 1-3 tegen. Een nederlaag
waar een gelijkspel beter op
z’n plaats was….
In de derby tegen Stokkum begon Varsselder
goed aan de wedstrijd maar na ruim een kwartier
spelen nam Stokkum het initiatief over scoorden
vrij snel de 0-1 en 0-2. De 0-2 was enigszins gelukkig voor Stokkum omdat de GWVV doelman
Freek ongelukkig weggleed bij een vrije trap van
Stokkum. Na de rust ging Varsselder meer
drukken en scoorde Kees de aansluitingstreffer.
Varsselder kwam ook niet echt in hun spel doordat
Stokkum de scheidsrechter meetrok in het
tijdrekken en constant gaan liggen voor blessurebehandelingen…
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Wel scoorde Maik Jansen door een prachtige goal
de gelijkmaker maar deze werd onterecht afgekeurd wegens buitenspel. De graag vlaggende
grensrechter zat er een aantal malen flink naast….
Zo nam Stokkum de drie punten mee met slap
voetbal… Nauurlijk speelde Varsselder ook niet de
sterren van de hemel maar verliezen was niet
nodig….
Zondag 4 december zou Varsselder MEC op bezoek krijgen maar de weergoden hadden het veld
dusdanig bespeeld zodat de wedstrijd GWVV –
MEC afgelast moest
worden.
Na een aantal
thuiswedstrijden
stond er weer eens
een uitwedstrijd op
het programma, de
zware uitwedstrijd in
’s-Heerenberg tegen
MVR op kunstgras.
Ook deze wedstrijd
startte Varsselder
goed maar gaf het initiatief al snel aan MVR.
MVR dat na een half uur
de score opende en binnen 12 minuten op 3-0
voorsprong stond. MVR
dat gretiger, feller was
en gewoon een klasse
beter voetbalde dan
GWVV. Na de rust
probeerde Varsselder
het nog wel maar
na 10
minuten in de 2e helft
viel de 4-0 voor MVR. Kees v.d. P. scoorde voor
Varsselder de enige tegentreffer. Uiteindelijk gaf
het scorebord 5-1 aan na 90 minuten voetballen.
Dat was voor Varsselder èèn van de slechtste
wedstrijden van het seizoen, een wedstrijd om
snel te vergeten.
Voor Varsselder zal de winterstop als geroepen
komen zodat de pijntjes en blessures kunnen herstellen en de eerste selectie na de winterstop weer
goed voetbal op de mat kan leggen….
Voordat de winterstop begint speelt GWVV 1
zondag 18 december nog de inhaalwedstrijd tegen
Ulftse Boys…
GWVV 1 langs de lijn….
Dennis
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Cas Aalders

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Sam
Overbeek

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1
Stokkum 1

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1–
Keijenb.B. 1
Hallo,

I

k ben Sam Overbeek, ik
voetbal in de C1 van
GWVV. Ik ben voor de
tweede keer pupil van de
week geweest. Ze moesten
tegen Keyenburgse Boys.
Voor de wedstrijd heb ik
overgeschoten met Ramiro.
De eerste helft begonnen ze slecht en na de rust
ging het iets beter. Er werd ook nog een speler
van Keijenburgse Boys uit het veld gestuurd, maar
toch tegen 10 man konden ze niet winnen. Ze
hebben met 3-1 verloren.
Toch heb ik heel veel plezier gehad en ik vond de
man of the match Kees van
de Pavert. En na de
wedstrijd heb ik de jongens
nog op een biertje
getrakteerd.
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Naam: Cas Aalders
Leeftijd: 11jaar
Wie vond je de beste voetballer?
Kees van de Pavert
Ik voetbal het liefste op het middenveld
Ik was een klein beetje zenuwachtig van te voren,maar Koen legde alles uit,en toen viel het allemaal erg mee!
Ik deed de aftrap met Chiel ter Horst.en ik scoorde
ook nog. Vond het wel erg leuk, maar jammer dat
ze verloren hadden met 1-2.
Ik vond het erg jammer dat Sven te Kaat geblesseerd was. Na de tijd kreeg ik nog een mooie
bal,en de spelers kregen allemaal een biertje van
mij.
Naam ouders..Jan en Christel Aalders.
Wij vinden het altijd een erg leuk idee.De organisatie is dan ook heel goed.
De jeugd kijkt toch altijd wel tegen de jongens van
het eerste op,en dan is dit
helemaal super!!!
Als ouders zijn word je erg gezellig ontvangen.
Het was ook een hele geslaagde
middag,die nog wel een aantal
gezellige uurtjes duurde.
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BALLENSPONSORS SEIZOEN ‘11-’12

Ook dit seizoen wordt er wederom een ballen sponsoring
gehouden. Voor de volgende thuis-wedstrijden van GWVV
1 werden/worden de ballen gesponsord door:
11-9-2011 wedstrijd tegen MvR 1

Sponsor Autobedrijf Ditters-Schweckhorst
25-9-2011 wedstrijd tegen KSH 1

Sponsor Transportbedrijf Firma Bosman Gaanderen
16-10-2011 wedstrijd tegen Vosseveld 1

Sponsor Rabobank Graafschap Zuid
6-11-2011 wedstrijd tegen Ulftse Boys 1

Wij bedanken
al de
balsponsoren

Sponsor Hendriksen groep Ulft
20-11-2011 wedstrijd tegen Keijnburgse Boys 1

Sponsor Metsel– en Tegelbedrijf Ronny Overbeek
Wilt u ook een bal sponsoren neem contact op met:
Freek van Arragon, Arno Geurts,
Erik Ketelaar of Nico Immink

G.W.V.V. 5

Sje jarenlange
oms kan het je wat tegen zitten. Ook al heb
ervaring en laat je je niet zo snel

de kachel aanmaken.
Half november had ik even zo’n dipje. Aan het
weer kon het niet liggen, want het leek wel lente.
Ook lichamelijk was er niets aan de hand, ik zat
zelfs dicht tegen de topvorm aan. Wat wil het
geval; om te beginnen een dubbelzinnig stukje in
de Boogbal. Zijn we in Nederland blij dat er nog
mannen voor de klas staan, zet onze linkerspits je
te kak en neemt hij je niet serieus. Positief zijn en
blijven, daar gaat het om. En zeker niet te veel
televisiekijken.
Daarbovenop kwam het rij incident. Dit jaar hebben we een aantal (voor ons) verre uitwedstrijden.
Onderling hebben we afgesproken om beurtelings
te rijden. Op donderdagavond kregen de chauffeurs te horen wie er aan beurt waren om te
rijden. Wallie gaf zelfs aan wie er nog moest
ruilen. Alleen ik kreeg geen bericht (volgens mij
met voorbedachte rade ). Iedereen aan tafel, inclusief de aanvoerder kan dat beamen. Alleen
Wallie houdt stug vol dat hij wel wat heeft gezegd.
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Op zondag morgen was ik al om kwart voor acht
met de fiets in Varsselder (we moesten al om half
tien in Winterswijk voetballen). Toen kreeg ik pas
van onze leider te horen dat ik moest rijden. Dus
kon ik, als oudste speler van het vijfde, weer op de
fiets door de vrieskou naar huis om de auto op te
halen. En wie had ondertussen onder het genot
van een kopje koffie bij de warme kachel de
meeste schik? Juist………
Eindelijk, veilig en op tijd aangekomen wachtte mij
nog een teleurstelling. Bij het bekend maken van
de opstelling zag ik dat ik het trainingspak aan kon
houden. En weer die grijns. Kom je altijd trouw
trainen, kun je op de bank plaats nemen. Je vraagt
je zo langzamerhand wel af hoeveel teleurstelling
een mens kan verdragen. Maar onderwijsmensen
hebben gelukkig altijd een positieve instelling. We
hebben echter wat problemen met de maten van
het nieuwe tenue. Er zitten nogal wat maten M in,
en die leveren bij een veteranenteam nogal wat
problemen op. Hans was één van de gelukkigen
die wel in de basis stond, maar moest zich
(inmiddels iets méér Hans) in een maatje M zien te
persen. Zijn goddelijke lichaam, inclusief het rolletje pepermunt kwamen zo goed tot zijn recht. Het
dameselftal van vv Winterswijk staakte de warming up en stonden met open mond aan de lijn te
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kijken. Ze hadden de ochtend van het seizoen en
in Winterswijk wordt hier nog flink over gesproken.
Maar, er werd ook nog gevoetbald. Ferdie zorgde
met een knappe trap dat het 0 – 1 werd. Hans
wist, ondanks zijn krappe broekje de bal met een
snoeiharde punter boven in de kruising van het
eigen doel te schieten. Ook gastspeler Marco van
Remmen wist, met een ongelukkige kopbal de bal
in eigen doel te leggen. Zo stonden we dus met 2
– 1 achter. In het begin van de tweede helft kreeg
ik in de gaten dat de krachten van Harm begonnen
weg te ebben (niet getraind!!) Na 10 minuten kreeg
ik mijn kans en heb die met beide handen
aangegrepen. Ik kwam er in met een 2 – 1 achterstand en we hebben met 2 -3 gewonnen. Toch nog
een klein feestje. Wel apart als je met 2 -3 wint en
dat wij alle 5 goals hebben gescoord.
Iedere week wordt er door een flinke groep
fanatiek getraind. Frans weet de groep goed op te
zwepen tot half negen (mits we eerder moeten
stoppen omdat de veldverlichting het niet meer
doet). Maar een week of twee geleden was het wel
heel erg mis. Kom je na een intensieve training,
flink bezweet in een koud kleedlokaal en wil je
onder de warme douche springen, komt er geen
druppel water uit. Dan maar naar het kleedlokaal
bij de sporthal. Daar was wel warm water maar
plotseling ging de verlichting op het hele complex
uit. Moet je daar, op onze leeftijd nog in het donker
douchen ook. De grootste zorg was dat je fles
shampoo zou vallen. Gelukkig hebben de meeste
spelers de dark room overleefd. In het dorpshuis
werd Bennie Mulder hierop aangesproken. Het lag
dus weer duidelijk aan iedereen, behalve aan Bennie zelf. Bennie beloofde wel dat bij een volgende
keer hij zijn zuster Gerard even zou bellen. Maar
het kan ook goed gaan. De zondag erop waren we
vrij en hebben we nog even heerlijk en zonder
problemen getraind.
4 december, Sinterklaaszondag stond de uitwedstrijd tegen RKZVC op het programma. Maar
voordat we konden vertrekken moesten we eerst
aandacht schenken aan de verjaardag van Walter.
Walter had al vroeg de 52 kaarsjes op zijn verjaardagstaart uitgeblazen zodat we, na hem warm
en zeer gemeend hadden gefeliciteerd op weg
konden naar Zieuwent. Op de drassige, natte
zwarte grond (lekker voor de witte broeken) werd
RKZVC 5 bestreden. En met succes, de wedstrijd
was koud begonnen of Frank van de Schuur had
er al twee inliggen. De toon was gezet. Maar na
een kwartier sloeg het noodlot toe. Als opkomende
back, ter hoogte van de 16 meter van de tegenstander, knapte er wat onder de hak van mijn
rechter voet. De pijn was enorm en moest direct
het veld, al strompelend verlaten. Vette pech, krijg
je de kans om in de basis te beginnen, overkomt je
dit. Heb je met de rust, al strompelend het kleedlokaal bereikt, dan vliegen de opmerkingen om je
oren. Geen beter vermaak dan leedvermaak. Als
klap op de vuurpijl kwam de opmerking van
(alweer) Wallie:”Toen je net van het veld af-

strompelde had je het aan de andere voet!!” Dat
zijn echt hartverwarmende opmerkingen. De
blessure is echter dusdanig ernstig dat voor mij de
winterstop al is begonnen. Maar als je de wedstrijd
vanaf de kant ziet, zie je ook wat er allemaal goed
en fout gaat. Helaas was er toch nog te veel fout.
En vlak voor rust werd het nog even grimmig toen
Andres, na een forse tackel even opgewonden
raakte. Na de tackel raakte de anders zo rustige
Andres (mañana, mañana) even in de stress en
wilde de tegenstander duidelijk maken dat hij rustiger aan moest doen. Dit deed hij op de Spaanse
manier, met héél veel temperament en zwaaiend
met alle ledematen zodat het bij veel spelers (en
ook de scheidsrechter) leek alsof hij een kopstoot
gaf. Gevolg: een verplichte wissel. Wat je in Nederland tegenwoordig allemaal maar moet gedogen. Ondanks (of misschien dankzij) die wissel
hebben we toch nog met 0 – 5 gewonnen en doen
we nog heel aardig mee.
Terug in Varsselder werd, onder het genot van een
verjaardagsbiertje van Han en Walter de wedstrijd
nog eens geanalyseerd, de eredivisie uitslagen
nog eens doorgenomen en was iedereen (behalve
Harm) ervan overtuigd dat Feijenoord die middag
wel van PSV zouden winnen. De voetbalkenners
kregen gelijk (helaas Harm). Vervolgens waren het
nog de gebruikelijke dubbelzinnige opmerkingen
die over de tafel vlogen
en zo kwam er een eind
aan weer een voetbalzondag.
Volgende week nog de
return tegen MEC en dan
zit de eerste competitiehelft er al weer op.
Rest mij u nog goede
feestdagen toe te wensen
en voor 2012 alle goeds.
Tonny

Activiteiten G.W.V.V.

D

e laatste tijd constateren we dat er een
wildgroei ontstaat aan activiteiten die o.a. niet
bekend zijn bij het Bestuur.
Om andere activiteiten niet te doorkruisen willen
we dit beter gaan coördineren. Ook als het buurthuis erbij betrokken moet worden dan willen we
met de contactpersoon Rik Fisser van de Stichting
Dorpsgemeenschapshuis VV hier goede afspraken over maken. Met de komst van Freek van Arragon in het bestuur, vragen we iedereen die binnen GWVV een activiteit organiseert eerst contact
op te nemen met Freek zodat er een betere coördinatie ontstaat.
Het Bestuur

Kom kijken naar ons 1e elftal!
18 december
5 februari
12 februari

GWVV 1
GWVV 1
GWVV 1
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- Ulftse B.
aanvang 14:30 uur
- MEC
aanvang 14:30 uur
- Bredevoort aanvang 14:30 uur
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Geel-Wit-Varsselder-Veldhunten

z

aterdag 26 november 2011 is de dag dat heel GWVV weerin het geel-wit speelt.

Op deze zaterdagmorgen hebben de pupillen van GWVV het geelwitte tenue in ontvangst mogen nemen uit handen van sub-sponsor
Autobedrijf Geert Stevering. De hele jeugd van GWVV speelt sinds
vandaag over de hele linie in het Geel Wit. Eerder in het seizoen
waren het de C-junioren die al in het Geel-Wit speelde met Grand Café Zalen De Zon als sponsor. Hiermee komt een einde aan de metamorfose van GWVV van het geel-zwarte naar het geel witte tenue en
komt de naam GWVV weer geheel tot zijn recht.

Autobedrijf Geert Stevering
sponsort Pupillen G.W.V.V.
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O
PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste
rubriek in de Boogbal.
In de maand november zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham, de contractverlenging van
hoofdcoach Patrick Visser voor het seizoen 20122013, de verliespartijen op de Buitenham van het
1e, het hoge bezoek aan de vrijwilligers van het
Gemeenschapshuis, de metamorfose van de
jeugd naar het geel witte. Er kan er echter maar 1
uitverkoren worden en dat is deze maand ....
…………...Jeroen Mulder de initiator achter het
boek Met Sportgroeten van Frans Mulder.
In deze rubriek zullen we Jeroen een aantal vragen stellen hoe hij o.a. de uitreiking van het boek
heeft beleefd.
Hallo Jeroen,
Velen kennen je bij GWVV, toch willen we je
vragen je even voor te stellen aan de mensen
die je nog niet zo goed kennen? Wie ben je,
wat doe je enz.
Allereerst vind ik het verrassend dat jullie me vragen, maar wel leuk. Ik ben dus Jeroen Mulder, 40
jaar en geboren in Gendringen. Op 4 jarige leeftijd
naar de Hoofdstaat in Varsselder verhuist met mijn
vader Frans en moeder Dinie en broer Ronald. Na
vele omzwervingen heb ik in 2002 samen met
Marloes het huis van mijn ouders gekocht en wonen we er met veel plezier. Inmiddels met 2 mooie
dochters Fleur en Pien. Ik werk in Arnhem in een
grote instellingskeuken waar ik samen met Ino
Zweers de werkzaamheden coördineer voor de
dagelijkse gang van zake. GWVV volg ik altijd, ik
heb er tot mijn 16de gevoetbald, daarna weer begonnen op mijn 20ste tot mijn 24ste jaar, met als
elftallen het tweede, een blauwe zondag in het
eerste en als afsluiter het vijfde met als spitsen
trio: Ronald Mulder linksbuiten Bennie Mulder in
de spits en ik rechtsbuiten. Een doelpuntenmachine mag ik wel zeggen..
Het laatste jaar heb ik niet veel aan sport gedaan,
maar dat komt wel weer.
Misschien dan toch nog wel eens binnen de
kalklijnen van GWVV? Je collega Ino heeft
inmiddels de kicksen weer opgezocht dus wie
weet?
Haha.. dat is me vaker gevraagd, ik ken wel meer
veertigers die het nog even willen proberen. Ik sluit
het niet uit, misschien alleen op de donderdagavond. Mooie aanvulling op een beetje triathlonnen...
Het is inmiddels een maand geleden dat het
boek "Met sportgroeten, Frans Mulder" het levenslicht zag. Het moet voor jou en je mede
'hulpdienst' een behoorlijk puist arbeid zijn
geweest om dit te verwezenlijken. Zou je in het
kort aan kunnen geven hoe dit allemaal in z'n
werk is gegaan?
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Ik zal proberen het verhaal beknopt te houden,
maar het was inderdaad een hele kluif.
In augustus 2010 ben ik begonnen met het
uitzoeken en lezen van de verhalen die pa heeft
geschreven. De maand oktober hebben Sjuul Kok
en ik een plan van aanpak gemaakt met een tijdspad. Daarbij hebben we donderdag 10 november
(bleek achteraf de geboortedag van mijn opa te
zijn, Frans senior) als presentatie datum gekozen,
met een lichte commerciële insteek richting de
feestdagen. En met de gedachte dat het Gemeenschapshuis wel klaar zou zijn... Inmiddels had ik
Ap Timmers al van mijn plannen vertelt, en hij
kwam meteen met goede ideeën wat betreft vormgeving. Na al het typewerk zijn alle verhalen
gecheckt op spelfouten, passende foto's erbij gezocht en Ap deed de rest. Ik heb het KWF benaderd om van het logo gebruik te mogen maken,
daarvoor moest ik wel even een motivatie schrijven om welke reden.
Ook het opzoeken van publiciteit is een niet te
onderschatten verhaal, voordat Sjuul het eerste
persbericht verstuurde was er al flink wat werk
verzet richting de presentatie. Je moet zeker zijn
van de gemaakte afspraken die met betrokkenen
zijn gemaakt, daarbij doel ik op bijvoorbeeld de
verkooppunten, Eric Schuurman, De Graafschap
enz... dat kan soms wel wat stress veroorzaken.
En helemaal toen onze Ap zijn rug brak, natuurlijk
gaan de gedachten eerst uit naar Ap en Irma,
maar het besef was er ook dat de presentatie van
het boek in gevaar kwam, een presentatie zonder
boek..... Ap heeft ons gegarandeerd dat het goed
kwam, en daar hebben we aan vast gehouden.
Op 10 november was het dan zover, na een
gedegen voorbereiding moest het die dag
gebeuren. Kun je iets vertellen hoe je naar
deze toch wel emotionele dag toegeleefd hebt?
Is het hele gebeuren rondom de uitreiking van
het boek gelopen zoals je je had voorgesteld?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de 2 dagen voorafgaand aan de presentatie een paar keer emotioneel ben geworden, op de momenten dat ik
even alleen was. Je hebt samen met andere men-
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sen iets bijzonders neergezet, en dan stel je jezelf
de vraag; wat zou pa van het eindresultaat
vinden...
De dag van de presentatie ging zoals gehoopt,
alles was goed doorgesproken. De spelers van De
Graafschap waren op tijd, het weer zat mee, behalve de verlichting, die begaf het na 25 minuten.
Achteraf was dat helemaal geen probleem, de
jeugd heeft zich kostelijk vermaakt en op deze
wijze de spelers beter leren kennen, niet toch?
's avonds begon het rond half 9 al flink vol te lopen, hoe druk wordt het? Kan iedereen wel naar
binnen? Het doet je in ieder geval deugt dat er
zoveel belangstellenden kwamen opdagen.
Middels een paar glazen bier naar binnen te gieten
werd ik wat rustiger en dacht bij mezelf; laat het
maar gebeuren. Je wordt toch geleefd zo'n avond.
Het verliep allemaal zoals verwacht, fantastisch!!
Je had je oma en moeder van je vader Frans en
toevallig ook nog een keer het oudste lid van
GWVV gevraagd om het 1e exemplaar in
ontvangst te nemen, wat was haar reactie toen je
haar vroeg om dit te mogen doen?
Met het vragen heb ik zo lang mogelijk gewacht,
anders zou ze er te veel over nadenken, en bij
voorbaat zich zorgen gaan maken of ik het allemaal wel aan kan. Die zorg wou ik haar echter besparen. Dus zo'n 3 à 4 weken tevoren heb ik het
gevraagd. Natuurlijk was haar antwoordt ja, maar
ze zei er tevens bij dat ze het alleen deed om mijn
vader te eren. Als je bijna 94 bent en in 1 jaar 2
zoons verliest, dan hoeft het allemaal zo nodig niet
meer.
Wat is jou het meeste bijgebleven aan de
avond van de boek uitreiking en ben je blij dat
je het op deze manier hebt gedaan? En natuurlijk ook vooral waarom?
Ik kan wel zeggen de uitreiking van het boek aan
oma of de lieve woorden van Marloes, wat natuurlijk heel speciaal was, maar wat eigenlijk me
eigenlijk het meest is bij gebleven waren de korte
gesprekjes die ik met vele mensen heb gehad die
avond. Aan de hand van hun reacties kon ik pa
een beetje herbeleven wat soms wel hilarisch was.
Als ik het over moest doen zou ik het precies zo
gedaan hebben. Volgens mij kan ik goed naar anderen luisteren en wat met hun kritieken doen. In
dit geval heeft Sjuul mij geholpen met het
avondvullend maken van de presentatie in samenwerking met Patrick Bouwman, die natuurlijk Jan
Vreeman geregeld heeft. Het is toch fantastisch
als vrienden met een bepaalde vanzelfsprekendheid tijd voor elkaar vrij maken. Zo zou Ino in
het prille stadium van de presentatie eventueel de
rol van Eric Schuurman vertolken, hij zelf kwam
echter met het idee om Eric te vragen. Zo zie maar
weer dat je met elkaars adviezen wat moet doen.
En dan de vraag waarom op deze manier, ja, dat
zijn meerdere aspecten die een rol spelen. Ten
eerste hield pa van gezelligheid met zo nodig een
flink glas bier, nou dat is aan GWVV wel besteedt,
7 vaten bier die avond, haha. Hij zou het graag zo
gezien hebben...Het moest ook gewoon hier
gebeuren, een andere locatie was ondenkbaar. Er
zijn een aantal verhalen hier achter op het tweede
veld bedacht en geschreven, met een kleed en
schrijfblok ging hij daar zitten... Ten tweede de gemeenschap Varsselder Veldhunten, het is toch
een greep uit het verleden dat niet vergeten mag
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worden. Ten derde het feit dat pa een keer in de
schijnwerpers mag belanden, met zijn eigen werk
uit de Boogbal. En het KWF natuurlijk, hoe meer
belangstelling hoe beter, dankzij Henk Wanders
zijn we al een mooi eind op de goede weg.
Hoe loopt de verkoop van het boek momenteel, kun je daar iets over vertellen?
Op het moment ruim 200 boeken verkocht, dat is
een mooi aantal, met de feestdagen nog voor de
boeg. We hebben 11 verkooppunten in de regio
die hun steentje bijdragen, de een verkoopt beter
dan de ander, maar ik ben erg blij dat ze medewerking verlenen, dit gebeurt geheel belangeloos
en dat is niet altijd vanzelfsprekend. Medio februari gaan we ongeveer de balans opmaken, dus
GWVVers of dorpsgenoten die eventueel nog
geen exemplaar in huis hebben, in Varsselder kun
je terecht bij het Gemeenschapshuis, cafe De Zon
en bij mezelf aan de Hoofdstraat 29. En het best
lopende verkooppunt van allemaal, Primera te
Ulft. Hou in je achterhoofd dat KWF
kankerbestrijding wordt gesteund met de verkoop.
We zijn namelijk uit de kosten, dus het volledige
bedrag gaat naar dit fonds.
Had je voor jezelf een getal qua in gedachte?
Zoiets van als we dat eens zouden halen dan
zou dat hartstikke leuk zijn.?
Er vijfhonderd verkopen zou écht fantastisch zijn.
Maar alles boven de driehonderd is meegenomen.
Gezien de reacties die wij hebben gekregen is
het een mooi boek geworden met veel anekdotes en verhalen van de toenmalige 'helden
uit Varsselder-Veldhunten". En typisch de
verhalen zoals we ze van Frans gewend waren,
effen iemand op de hak nemen en op een
slinkse wijze beschrijven dat ie er niet
(helemaal) mee eens was.
Wat vind je persoonlijk het mooiste verhaal
wat beschreven staat?
Ik kan moeilijk objectief blijven, en heb daardoor
snel de neiging om me te verplaatsen in zijn
gedachtegang. Alles is interessant voor mij, maar
een verhaal waarbij pa z´n gedachte volledig op
hol slaat is wel bij ´Redders in nood´. De mooiste
onder de fantasie rijke noemer.
Als we aan Frans denken als voetballer zou je
hem kunnen
vergelijken
met de wel
legendarische
linksbuiten
van Ajax Piet
Keizer. Niet
was alleen de
gelijkenis
treffend ook
de manier van
voetballen had
iets
overeenkomstig. Kun jij je
nog iets uit de
tijd herinneren
van je vader in
De gebroeders
zijn actieve
voetbalJeroen en Ronald Mulder
tijdperk?
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Best wel ja, wel een mooie gelijkenis trouwens, als
type speler kon het wel eens kloppen alleen stond
pa wel degelijk rechtsbuiten in zijn loopbaan als
speler.
In zijn periode dat hij voor het eerste elftal speelde
was ik nog te jong om te volgen. Maar toen hij in
het vijfde voetbalde met o.a. Harry van der Heiden, Arnold Schut, Willem Messing, heb ik hem
regelmatig zien spelen. Het was geen speler die
zich in het strijdgewoel mengde op het middenveld
maar meer hangend aan de buitenkant, wachtend
op een counter of zo af en toe zelf de bal eens
ophalen. Volgens mij heb ik het ook jaren lang op
deze manier volgehouden.
We hebben nu een paar vragen voor je die niet
direct betrekking hebben op het boek maar meer
aan de persoon Jeroen Mulder. Je gaf al aan dat
er toch een behoorlijke organisatievermogen om
de hoek komt kijken om zoiets te doen. Zoals wij
het bekeken hebben ging het presenteren en het
geheel daarom heen je makkelijk af. Heb je nooit
overwogen om een soortgelijke functie te vervullen
bij 1 van de vele verenigingen die VarsselderVeldhunten kent?
Tja, ik steun wel veel verenigingen d.m.v. donaties
en dergelijke, en het toeval wil dat ik inmiddels al
benaderd ben door onder andere Patrick van het
actie comité. Samen met Anne Mulder als nieuw
lid mogen we meedenken om leuke activiteiten te
organiseren voor onze jeugd. Misschien wel met
een wat andere inslag als voorheen. Om toch
meer op jou vraag terug te komen ben ik niet het
type dat snel voorop loopt om zichzelf aan te
prijzen, daarbij komt natuurlijk het feit dat ik niet
als actief lid binnen 1 van de verenigingen van
Varsselder-Veldhunten aanwezig ben (nog niet).
Daardoor hoor en zie ik natuurlijk niet alles waar je
je eventueel geroepen voor zou voelen. De laatste
jaren voel ik me wel meer betrokken binnen de
gemeenschap, en het voelt altijd goed om wat
voor een ander te kunnen betekenen.

voetbal. Het geldt natuurlijk niet voor iedere
wedstrijd, maar soms wordt je ziek van de
provocaties en schwalbes, en is er uiteindelijk
maar 25 minuten gevoetbald van de 90. Een timeout met camera terugblik kan niet uitblijven in de
toekomst. De beelden hebben altijd gelijk.
Waar heb je een ontzettende hekel aan?
Onrecht en verdriet. Verder maak ik me niet zo
druk.
Wil je nog terugkomen op èèn van bovenstaande vragen dan stellen we jou daar nu voor
in de gelegenheid of misschien wil je nog wel
iets anders kwijt?
Nee hoor, ik vond het leuk dat jullie me nog een
keer in de gelegenheid stellen om wat publiciteit
voor het boek te geven, en wat over mezelf te vermelden. Rik en alle vrijwilligers wil ik bedanken
voor hun inzet, zonder hun hadden we nu nog
droog gestaan... Verder wil ik nog wel even
aandacht vragen voor de lederen jas van Harry
van der heiden, die is helaas op de avond van de
presentatie meegenomen door een ander. Misschien door de drukte niet goed gezien of het de
juiste was. Het is wel 4 weken geleden maar je
weet maar nooit, mocht het helaas zo zijn dan
hoor ik het graag.
Jeroen bedankt voor je medewerking aan deze
rubriek. We hopen dat er nog veel boeken van de
toonbank gaan, een heel leuk initiatief heb je genomen waar je heel trots op terug mag kijken. Als
toegift publiceren we het verhaal Herinneringen.
De redactie

Een paar keuzevragen:
Gemeenschapshuis of Voetbalkantine
Ajax of Feyenoord of misschiuen wel PSV

Gemeenschapshuis
PSV (door de jaren
heen)
Carnaval of Kermis
Kermis
Fietscrossen of Motorcrossen (we weten nl dat je vader in jou jeugdjaren voor de jeugd zich hard heeft gemaakt voor een fietscrossbaan
in Varsselder)
Klopt! Fietscross
Triatlon of Survival
Triatlon

Je mag op èèn van bovenstaande keuzes terugkomen.
Mijn keuze voor het gemeenschapshuis. Een complex verhaal, alle verenigingen onder 1 dak.
Een flinke kluif voor het bestuur om het beleid tot
uitvoering te brengen. Persoonlijk vind ik het de
juiste zet, kijk even terug naar 1974, de opening
van het sportcomplex, ook toen waren er flinke
vraagtekens, welliswaar een andere insteek, maar
toch...(zie filmpje van Gerrie te Wiel dorpssite)
mijn opa Frans Mulder senior loopt zich te pleuris
om met hapjes te venten voor noppes, pure goodwill zou hij nu nog zeggen, mijn oma Alie zou het
hoofdschuddend aanzien. Inmiddels is het complex al 2 keer verbouwd en het café is niet meer...
beetje kort door de bocht misschien maar wel leuk
om te vertellen.
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied
wat zou dat dan voor jou zijn?
Wat discipline vanuit de rugbywereld naar het
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Herinneringen

O
mdat ik nu toch toevallig de pen ter hand
heb genomen, wil ik ter gelegenheid van ons tien

jarig bestaan een stukje schrijven over mijn dierbare oud-collega's van het eerste elftal van
GWVV, waarbij ik wil noemen de namen van bijvoorbeeld Joep Nieuwenhuis bijgenaamd 'het kanon', Tonny Freriks onder het pseudoniem van 'de
gifkikker' en onze trainer Boelie Gruson onder de
naam van 'Gerrit Grolsch', vanwege zijn onuitputtelijke dorst in die dagen van ons voetbal bestaan.
Verder noem ik nog enkele namen zoals B. Ditters,
W. Tempels, H. v.d. Heiden, H. Tempels, F. Bergevoet en J. Tempels. Zoals de ouderen uit onze
vereniging zullen beamen, waren de jaren ‘64 tot
en met ‘66 onze glorie jaren waarbij wij twee keer
het kampioenschap behaalden en 1 keer de GVB
beker.
Wij hadden in die tijd schitterende figuren in onze
ploeg. Zoals bijvoorbeeld Bennie Ditters, die nog
altijd van de partij is en waarvan ik nooit zal vergeten dat wij in Breedenbroek moesten aantreden
voor een wedstrijd tegen Ajax Breedenbroek 3.
Zoals U weet hadden wij in die tijd een voorhoede
die goed was voor vijf á zes goals per wedstrijd,
wat iedere tegenstander geweldig ontzag inboezemde. Bennie, die van mij de bijnaam krijgt
van ‘Beernd van de schieleken dreij’, vanwege zijn
schijnbeweging naar rechts waarbij iedere tegenstander finaal de andere kant werd opgestuurd,
om vervolgens rood te worden tot achter de oren.
En zeker die van Breedenbroek, want die hadden
van die grote oren.
Terug naar Bennie, want die was in een zeer joviale bui die dag, en toen wij tegelijk met de
spelers van Ajax B. het veld opliepen, kon Bennie
het niet nalaten tegen één van de jongens te
zeggen, ik citeer; 'Hoevol moi de veur hemmen',
tot grote verbazing van de jongens, maar iets waar
wij al aan gewend waren. Overigens moet U mijn
uitlatingen zéér serieus nemen, want ik was
namelijk altijd als rechtsbuiten in dat elftal aanwezig, tot vandaag de dag.
Laat ik mij nu verder laten leiden door mijn
gedachten aan mijn oud-collega's en beginnen
met Joep Nieuwenhuis, die een geweldige reputatie had opgebouwd als midden-voor vanwege zijn
enorme schot, waarbij verscheidene keepers ernstig invalide zijn geworden en die ten heden dagen
nog verpleegd worden in Den Ooiman te
Doetinchem. De meest voorkomende verwondingen van die mensen waren bijvoorbeeld een
platgeschoten maag, dubbele schedelbasis, gebarsten knieschijven en gebroken vingers. Om van
de edele delen maar helemaal niet te spreken en
laat staan dat deze heren nog over hun eigen tanden beschikken.
Joep had het ideale figuur van een spits-speler;
een voorhoofd van beton, een borst vol prikkeldraad, stalen knieschijven, slagroombillen,
zeephielen, puddingdijen en een paar enorme platvoeten. Verder was Joep erg trefzeker, getuige
een opmerking van een journalist van het Azems
Veeteelt Magazine genaamd Gerrit Drukfout; 'Den
kuj béter mét as tegen hemme'. Toen Willem
Botterzak van de Lengelse Evening Post bij een
interview aan Joep vroeg hoe de reactie van zijn
directe tegenstander was, antwoordde Joep; 'Ze
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lagen aan mijn voeten en poetsten zich het zweet
van de kop. Zelfs de beroemde stopper Gerrit Kuitenbreker van NVC poetste mijn schoenen en
droeg mijn koffertje naar de bus'. Dit illustreert
hoeveel ontzag men in die dagen had voor Joep.
Ik wil nu overstappen op een ander persoon uit
onze club, genaamd Tonny Freriks. Tonny was wat iedereen wel kan beamen - een speler met
grote inzet, waarbij niets en niemand werd ontzien,
ook niet de scheidsrechter die menig zedenpreek
van Tonny heeft moeten aanhoren, zodat de goeie
man vaak met een minderwaardigheidscomplex
naar huis werd gestuurd, om dan vervolgens drie
weken door een zenuwarts in behandeling te
worden genomen.
Zonder overigens te overdrijven, durf ik rustig te
stellen dat Tonny een meester was in het intimideren van een tegenstander, wat men van
Tonny haast niet durfde te verwachten, want hij
was buiten het veld een zachte lieve knul, met
dons op de kaken en een sentimentele blik in de
ogen, die een non zou kunnen doen besluiten uit
het kloosterleven te stappen.
Eenmaal in het veld was er niets meer van dat Elvis Presley imago over en was er maar één
gedachte; winnen. Daarbij werd iedere meter van
het veld met grote hardnekkigheid bestreden en
vervolgens omgeploegd. Het sterke punt van Tonny was het kopduel, waarbij hij hoog boven zijn
tegenstanders uit torende, om dan doeltreffend toe
te slaan met het hoofd, waarbij er meestal voor de
arme keeper geen houden aan was.
Tonny kon vlak voor de wedstrijd nog de grootste
lol maken om dan twee minuten later de tegenstander zo aan te kijken, dat de arme man op
spillebenen in de tocht tranen met tuiten stond te
huilen, om dan vervolgens in de grond te worden
geboord, waar wij hem meestal direct weer met
zo'n twee of drie man uittrokken. Het is alleen jammer dat Ton vroeg met voetballen is gestopt, want
hij zou ook nu nog een waardevolle kracht zijn
geweest.
Mijn volgende slachtoffer is Bennie Kroezen, die
de lieveling van het publiek was door zijn tomeloze
inzet en zijn doortastend en koelbloedig optreden,
en daardoor de persoonlijkheid van de ploeg.
Zoals de meesten wel weten was hij één van de
middenvelders met een conditie waarvan Johan
Neeskens het schaamrood op de kaken zou
krijgen. Bennie kon zijn tegenstanders bij de middenlijn opwachten om die dan vervolgens in de
nek te springen als een valk een zieke muis. Bennie was de motor van de ploeg en die motor weigerde nooit dienst. Ook niet bij een blessure, want
Ben was hard voor de tegenstander, maar ook
voor zichzelf, dat moet gezegd worden.
Op een vraag van Leo Lettergreep van het Netterdens Agrarisch Sportnieuws wat Bennie zoal als
voedsel gebruikte, antwoordde hij met de legendarische woorden; 'Ik leef vrijwel alleen van
rood vlees, witte vis, brij van de koninginne bij, gemalen Spaanse vliegen en Huntense knollen. Als
masseerolie gebruik ik een geheim mengsel van
maisolie en honing, en daarin wordt ook mijn vis
gebakken'. Na deze woorden kwam hij dan onder
de douche vandaan, hulde zich in een geel witte
vlag, dronk een glas champagne, liet een boer en
schonk de man nog een glimlach om vervolgens te
verdwijnen. De volgende dag schreef Netterdens
invloedrijkste journalist in zijn krant, ik citeer; ‘Deze
man is zo gaaf als graniet, sterk tot in zijn tanden
pagina 12
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en hij heeft het gebit van de roggebrood-eters’.
Nu een ander voorval. Nooit vergeet ik de
wedstrijd in ons eigen stadion De Molshoop tegen
Ajax B. op een regenachtige zondag. Wij waren
geladen van top tot teen en waren heel wat van
plan die dag, wat ook gebeurde. De wedstrijd was
nog geen tien minuten oud, toen de stand al 3-0 in
het voordeel van GWVV was. Het zag er voorlopig
slecht uit voor Ajax B. dat constant onder vuur lag,
wat voor Wim Tempels aanleiding was om de bal
zo ontstellend hard achter de doelman – Koenders
geheten – te jagen, dat Theo Boerboom senior
van schrik zijn pruim in slikte.
In die dagen als Wim en Joep schoten, dan haalde
je als keeper de voorpagina's van alle kranten als
je zo'n bal eruit hield. Meestal als zo'n bal was afgevuurd, hoorde je zo'n lichte fluittoon, gevolgd
door een daverende klap. Met meestal een gescheurd net als gevolg en een invalide keeper. Welnu, inmiddels was de stand al opgelopen tot 11-0
voor GWVV en de keeper was een zenuwinzinking
nabij, toen Wim Tempels alleen voor hem verscheen, maar alleen nog ten koste van een penalty gestopt kon worden. Joep legde de bal op de
stip en maakte aanstalten om het vonnis te voltrekken op zijn meedogenloze manier. Dit was te
veel van het goede. Koenders, totaal van de kook
door al die harde schuivers, verschool zich tot
grote hilariteit van het aanwezige publiek achter de
goal-paal en riep toen de legendarische woorden;
'Ik wil wel een sik bokken, ai mien moar met rus
loat'. Iedereen inclusief de scheidsrechter lag plat
van het lachen om dit kostelijke staaltje humor.
Als laatste wil ik onze trainer de heer Gruson op
de korrel nemen. Boelie zoals hij heette, was

speler en trainer en dat ging hem zeer goed af. In
het begin voerde hij een streng beleid waarbij de
groetplicht werd ingevoerd. Nadat de speler netjes
de schoenen op de mat had gezet, betrad hij het
trainerskamertje om zich allereerst te melden met
de volgende woorden; 'Hier is amateurvoetballer
Mulder van GWVV, bereidt tot alles voor Boelie en
de club. Mijn eer is trouw aan de club, de bal hoort
onder de lat en tussen de palen, en drie corners
zijn zo goed als één penalty'.
Het mooiste was van onze trainer als hij een interview onder de douche weggaf aan één of andere
sportjournalist. Dan zei hij; 'Ik ben Boelie, de
grootste trainer aller tijden, vraag wat je wilt', waarna hij zich uitkleedde. Dat uitkleden was al een
show op zich. Waar broekje en shirt hadden
gezeten, was hij zo wit als karnemelk en de rest zo
bruin als caramel.
Onze trainer stal meestal de show op het veld
door het feilloos uitvoeren van de strafschoppen,
wat iedereen kan beamen, en dan zeker de keepers van onze tegenstanders, die vaak als beginnelingen gedegradeerd werden door Boelie. Hij
had hiervoor zijn eigen ritueel. Hij slaakte een
diepe zucht, streek zich door de haren en liet dan
een keiharde wind, waarna hij feilloos inkogelde.
Ik denk altijd met weemoed aan hem terug, want
bij hem hoefde ik nooit hard te trainen. Op het
hoogtepunt van zijn roem is hij de laan uitgegaan
met een slof geld onder zijn arm en een flesje
Grolsch in de binnenzak.
Ik wil graag al deze voetballers, ook degenen die
ik niet genoemd heb, hartelijk danken voor de kameraadschappelijke sfeer waarop wij met elkander
hebben samengewerkt.

Programma G.W.V.V.:
Een goed adres:

18-12-2011

11:30

GWVV 4

Stokkum 3

18-12-2011

14:30

GWVV 1

Ulftse Boys 1

De BoogbalplannerSeizoen 2011-2012
copie binnen:
12 februari 2012
11 maart
8 april
13 mei

komt uit op:
23 februari 2012
22 maart
19 april
24 mei

D
e tijd tussen de copie inleverdatum tot
wanneer de Boogbal uitkomt is verruimd.

Als redactie hadden we vaak te maken met
inlevercopy die kort voor het uitkomen nog
ingeleverd werd. Wedstrijdverslagen willen we
het liefst zo actueel mogelijk in de Boogbal dus
hiervoor geldt dat tot zondagavond voorafgaand aan het uitkomen van de Boogbal nog
kopie ingeleverd kan worden. Dorpsnieuws of
nieuws die een aankondiging inhoud willen we
zo’n anderhalve week voordat de Boogbal
uitkomt aangeleverd zien. Dit om de opmakers
de tijd te geven voor de verwerking van deze
copy. Zijn hierover nog vragen dan kunt u
terecht bij de redactie

Agenda:
22 dec. GWVV Potstoten
8 januari:
Snerttoernooi/
Nieuwjaarsbijeenkomst.
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand december

December:
3
4
6
6
7
8
9
10
11
13
14
16
16
17
18

40

Niek van de Pavert
Walter Hendrixen
Paul Wijsman
Bryan Wijkamp
Willie Zweers
Ton Scholten
Jelle Visser
Petra Bruins
Sjoerd Immink
Wessel Immink
Cas Steenbreker
Hugo Offenberg
Dirk Jansen
Pieter Laban
Nico Slutter

Boogbal nr. 4
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18
Robin Klompenhouwer
20
Hennie Ketelaar
20
Danny Wessel
21
René Hakvoort
23
Justin Bolk
29
Frank van de Pavert
30 Sebastiaan Flipse
30
Bianca Aalders
30
Joost Schut
31
Peter van der Heiden
31
Jeroen Bruins

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

GWVV
superelf
2011/2012
sponsored
by

H

et jaar 2011 nadert het einde, de gezellige feestdagen staan weer voor de deur,
de voorspelde horrorwinter blijft voorlopig
achterwege waardoor er gelukkig weinig
wedstrijden zijn afgelast.
Na zeven speelronden staat het team ‘Tuut
tuut tuut team van Ruud’ van Ruud v/d Pavert
aan kop van het klassement met 79 punten en
is daarmee de winterkampioen, Ruud gefeliciteerd!
In de volgende Boogbal gaan we maar
liefst 2 maandprijzen uitreiken aan diegene
die de komende weken de minste en
diegene die de meeste punten verzamelen.
Fijne feestdagen en tot 2012!
Marco
‘Tuut, tuut, tuut, team van Ruud’ van Ruud v/d
Pavert;
Marcel v/d Pavert
Maik te Kaat Werner Wellink Martin Bolk
Jurjan Wezenberg Theo Heutinck
Jos Ketelaar
Tom Wezendonk
Kees v/d Pavert
Tom Wanders
Frank v/d Schuur
Kijk iedere maandag voor de tussenstand op
de site www.gwvv.nl, (klik op clubblad De
Boogbal en onderaan deze pagina klik je op
de link van Superelf).
Veel succes allemaal,
Marco

GEZOCHT!!GEZOCHT!!
GEZOCHT!!
Op 10 november tijdens de boekuitreiking, is
Harry van der Heiden zijn lederen jas kwijtgeraakt. Mocht u deze hebben gezien of
gevonden dan vragen we je contact
op te nemen met Jeroen Mulder.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Ruud v/d Pavert
Beent Klijnsma
Nico Immink
Maik te Kaat
Rien Klompenhouwer
Bob Zweers
Ineke Klompenhouwer
Theo Heutinck
Chris van Aalst
Marijke van Wessel
Cas Aalders
Amber Lucassen
Carlo Cornielje
Arthur Bonenkamp
Sven Cornielje
Ferdie v/d Pavert
Kees v/d Pavert
Willie Schut
Chiel le Comte
Lucia Heutinck
Maik Jansen
Stan v/d Pavert
Arnold Versleijen
Kristel Jansen
René Hakvoort
Chiel Terhorst
Martijn Klompenhouwer
Simone Bussink
Theo van Wessel
Sven te Kaat
Dirk Jansen
Jelle Boland
Marcel v/d Pavert
Patrick Visser
Stijn Marcus
Ted v/d Pavert
Wessel Immink
Wim Klompenhouwer
Evi Roes
Robin Klompenhouwer
Jacco te Kaat
Thymo Scholten
Eugène Lucassen
Jordy Bussink
Jorick Messink
Jurgen Schut
Karin Boland-van Aalst
Niels Schweckhorst
Peter Roes
Marloes Bruins
Rianne Schut
Roos Lucassen
Nanny Flipse
Casper Bussink
Hans Boland
Paul Schut
Twan Berndsen
Noa Roes
Hans Bruins
Sjoerd Immink
Ties Flipse
Ton Scholten
Jordy Steverink
Douwe Flipse
Tim Jansen
Nico Marcus
André Bussink
Sebastiaan Flipse
Ires Heutinck
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(bijgewerkt t/m 11 december)
Tuut, tuut, tuut, team van Ruud
Trochsetters
Geel-Wit
BTZ
V.A.W.
W'j goan d'r veur
Pure Venz
The Champ
De Vannie Boys
Trotse oma
Cassieboys
De Konijnen
Wally Team
Een zooitje ongeregeld
FC Kwiebes
T.K.S.
The Kellers
Waterkers
Snelheid FC
Het Geknipte team
Crazy Piano's
FC Stanly
Welkoop
FC LucaYara
De Hakkies
Més que un club
De Beste 2
De Goudhaantjes
FC Barcelona
FC Spikkel
DJ-United
Snelle Jelle
Superboys
Varsselderse Boys '51
FC Super 11
Nummertje 31
Wessel Boys
De Smurfen
GWVV-tjes
FC Robin
Tekati
Het Bierteam
Lucky Boys
FC Bal in de sloot
Het nieuwe GWVV 4
B.L.D.N.
GWVV Forever
El swektas da faria de sousa
FC Langs de lijn
FC Phineas & Ferb
FC Tonino
De Stipjes
Latissimus Dorsi
FC Talentjes
FC Veldzicht
Tuinploeg
And then!?!
S.D.O.-tjes
FC Groen als echt gras
FC Driet
De Graafschap
Swinging Stars
SWAG 1
Ajax
FC Spikkel 2
Super Canon
De Jonkies
Kazantip
VV Gendringen

79
74
73
69
67
66
65
65
62
62
61
60
58
57
57
56
55
55
53
53
53
53
52
52
51
49
49
49
49
48
47
47
47
47
47
47
47
46
45
45
44
44
43
43
43
43
41
41
40
39
39
39
38
37
37
37
37
36
34
34
34
31
27
25
18
16
10
10
7
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Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren:
Nico en Miriam Slutter met hun 25-jarig huwelijk.







Dat het vaderschap erg zwaar kan zijn werd
nog eens bewezen ten tijde van het nemen van
de groepsfoto’s voor de jeugd. Voor de leiders
was er op de achterste rij een profesorisch
bankje gemaakt waar ze op konden staan. Iedereen had een plaatsje bemachtigd totdat
Maik Frazer als laatste ergens nog tussenin
plaats nam, Het ’plankje’ kraakte van alle kanten toen Maik zijn plek had bemachtigd. Snel
werd er van plaats geruild met Clemenc Wissing. Clemenc als ’ervaren’ rot in het vaderschap blijkt dit veel lichter op te nemen. Zo kon
er toch nog een mooie groepsfoto worden gemaakt en bleven de leiders fier overeind op het
’plankje’ staan.
Het was niet Alie Mulder die het boek van “Met
sportgroeten” in ontvangst nam maar haar
tweelingzuster. Bij de opmerking: “Wat lo’j ow
toch mooi afnemmen“ van een Debbeshoek
medewerkster reageerde Alie: “Dat was ik joh
helemoal niet, dat was mien tweeling zuster”
Bescheidenheid siert de mens, wij kunnen alleen maar zeggen: “Alie, I’j mag ow nog rustig
loaten zien.”
Als u Erwin Zimmerman naast z’n voetbalschoenen ziet lopen dan is dat heel goed
mogelijk. Nog nooit heeft hij een reeks van vijf
overwinningen in z’n voetballoopbaan meegemaakt. Afgelopen zondag de vijfde in de
reeks tegen MEC, een glorieuze 6-0 overwinning. Erwin had deze stap lager eerder
moeten maken naar GWVV 5. Het is dan wel
het laagste elftal van GWVV maar wel de
hoogste op de ranglijst en meest scorende
team van de GWVV senioren.

Patrick Visser blijft

V

arsselder-Veldhunten vijfdeklasser GWVV
en trainer Patrick Visser gaan ook volgend
seizoen met elkaar verder.
Patrick Visser is nu nog aan zijn eerste seizoen
bezig als hoofdtrainer bij de geel/witten.
Zowel bestuur als spelers zijn zeer tevreden over
de samenwerking met Patrick Visser. Ook Patrick
heeft een positief gevoel bij de club en de spelersgroep. Een prima basis om er nog een seizoen
aan vast te knopen.
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COMPETITIE JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.:
19-11-2011

DZSV E2

GWVV E1

4

1

19-11-2011
19-11-2011
19-11-2011
20-11-2011
20-11-2011
20-11-2011
20-11-2011
20-11-2011
26-11-2011
26-11-2011
26-11-2011
26-11-2011
27-11-2011
27-11-2011
4-12-2011
4-12-2011
4-12-2011
11-12-2011
11-12-2011
11-12-2011
11-12-2011
11-12-2011

GWVV D1G
GWVV E2G
VIOD C3
Winterswijk 6
GWVV 2
VVG '25 3
GWVV 4
GWVV 1
GWVV E1
GWVV E2G
Silvolde D2
GWVV C1G
GWVV 4
GWVV 1
RKZVC 5
GWVV 2
Silvolde 6
MvR 3
GWVV 3
GWVV 5
FC Trias 7
MvR 1

WVC-SKVWSilvolde E4G
GWVV C1G
GWVV 5
Zelhem 3
GWVV 3
AD '69 7
Keijenburg. Boys 1
AZSV E4
AZSV E8
GWVV D1G
VIOD C4G
Meddo SC 4
Stokkum 1
GWVV 5
Rijnland 3
GWVV 3
GWVV 2
VIOD 9
MEC 5
GWVV 4
GWVV 1

7
6
1
2
5
6
0
1
7
4
5
2
0
1
0
0
5
3
1
6
8
5

2
2
1
3
1
0
5
3
4
0
1
3
3
2
5
1
0
3
5
0
0
1

Sponsoren GWVV op stap

O
p zaterdag 19 november hebben de sponsoren van GWVV samen met een GWVV dele-

gatie de wedstrijd De Graafschap-PSV bezocht.
Alvorens er richting Doetinchem werd vertrokken
was er de mogelijkheid om bij Alard een kop koffie
te nuttigen. Na de koffie stond de bus gereed en
werd er koers gezet richting Doetinchem. Eenmaal
in Doetinchem aangekomen werd de bus onder
politie escorte begeleidt tot aan de voordeur bij de
Vijverberg. Zelfs Guus Hiddink werd terug verwezen, daar waar de bus met de GWVV sponsoren doorgang kreeg. De organisatie was er veel
aan gelegen dat de sponsoren veilig aankwamen.
De wedstrijd werd gewonnen door PSV, maar de
1e helft had het er nog alle schijn van dat De
Graafschap misschien nog een puntje kon halen.
De sponsoren en de delegatie hebben genoten
van de wedstrijd en ondanks het verlies was het
plezier er die avond niet minder om. Na de wedstrijd stond de bus keurig netjes bij de voordeur
om ons vervolgens weer af te leveren bij Het
Hemeltje, alwaar onder het genot van een drankje
en een hapje de wedstrijd nog eens rustig werd
geanalyseerd.
Deze avond is mede mogelijk gemaakt door
Patrick Bouwman van Schuurman Schoenen.
De Sponsorcommissie
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Jeugdnieuws



Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:

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
Ted van de Pavert
tel. 684915
Marco Menke
tel. 0633636873
Mike Frazer
tel. 631810
Manfred Kuster
Stan van de Pavert
tel. 684915
Twan Berendsen
tel. 632260
Jordy Bussink
tel. 632239
Sebastiaan Flipse
tel. 632977
Chiel le Comte
tel. 686292
Dorpshuus:
Kitty Berndsen
Bennie Mulder
Peter Roes
Kristel Aalders
Ferenc Schepers
Isabel Frazer

tel. 632260
tel. 631625
tel. 632025
tel. 632727
tel. 640067
tel. 631810

Competitieverloop
Zonder dat er ook maar één wedstrijd is afgelast, is de winterstop al
bijna begonnen. De jongste leden van onze club hebben het goed
gedaan de laatste wedstrijden. Er werden wedstrijden gewonnen en
gelijk gespeeld. De E2 eindigt na een prima seizoen op de derde
plaats. In de vorige Boogbal was al duidelijk dat de E1 kampioen van
het najaarsseizoen is geworden. De D1 presteerde ook goed. Zij waren
het team met de meeste invallers dit seizoen. Ze eindigen op de
zevende plek. Net zoals de E2, eindigt ook de C1 op de derde plek.
 Winterstop
Tot nu toe hebben we prima buiten kunnen trainen. Zoals elk jaar willen
we ook dit jaar het knakworstentoernooi houden. Helaas kunnen we
nog niet de zaal in en hebben we besloten dat het knakworstentoernooi, bij goed weer, buiten gehouden wordt. Exacte datum volgt nog,
wrs zaterdag 17 december. Verdere info volgt nog.
De laatste trainingsweek is dan ook in week 50. In januari beginnen de
trainingen weer in week 3.
 Sinterklaas
Normaal gesproken komt de Sinterklaas en z’n Pieten toch voor de allerkleinsten! Dit jaar werden de C junioren verrast met een bezoek van
Sint. Het blijkt een gezellige avond te zijn geweest, elk team lid moest
even bij Sint komen zitten! Voor de rest van de jeugd had Sinterklaas
een chocolade letter meegebracht die na een training uitgedeeld
werden.

Sinterklaas C junioren een groot succes
Sint met zijn Pieten is voor groot en klein,
Dus ook voor de C-junioren, dat is fijn.
Sint en zijn gevolg kwamen 25 november in het gemeenschapshuis,
Dat is toch wat anders dan voor de buis.
De Sint en zijn Pieten hadden een echt Graafschap en GWVV hart,
dat tezamen met de vele cadeaus gaf dat een mooie start.
Het grote boek had Sinterklaas bij zich,
Sint wist van alle spelers wat te vertellen,
Hij of de Pieten hoefden niet eens de ouders te bellen.
Zo is de jongste en de beste met de bal,
nu de beer van het elftal.
Jordi schijnt onderweg naar het ballen,
nogal eens van de fiets te vallen.
Deze avond mocht Jordi op de hometrainer trainen,
naast een fietsoefening ook nog eens goed voor de benen.
Glenn is geblesseerd, heeft groeipijn,
Maar volgens Sint vindt Glenn de Mac ook wel fijn,
en dat is weer niet zo goed voor de lijn.
Over Merijn had Sint iets over de Ardennen en Marrit,
het blijft een vraag hoe dat zit.
Dion had ooit een leugentje om bestwil,
Het op school moeten zijn legde hij thuis anders uit,
Maar Sint had ‘m door die schavuit.
De international van het stel,
moet iets vaker loskomen van het bankstel.
Kris thuis de showbink,
kreeg deze avond nog te horen, oefen nog maar flink.
Swingen ging Kris en Juul niet zo goed af,
Zie dan de Muziekpiet, velen stonden paf.
Sint zijn schoot kon soms al het gewicht niet meer aan,
Dus volgend jaar is het op schoot zitten van de baan.
Anne en Stan zorgden perfect voor muziek, drank en een warme hap,
en tussendoor ook nog eens voor een grap.
De cadeaus zijn door dobbelen bij een nieuwe eigenaar terecht gekomen,
maar hier kunnen we nog wel een jaar over bomen.
k wil het hierbij laten,
Oh ja Jos nog bedankt voor de uitleg over de platen.
Sint, Pieten bedankt voor dit leuke idee,
volgend jaar doet de “C” vast allemaal weer mee.
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G.W.V.V. Jeugd

Naam:

Martijn Klompenhouwer

Merijn van Arragon

Team:

C1

C1

Robin Klompenhouwer
C1

Wat is jou positie:

linksback

Centrale verdediger

Linksbuiten

Favoriete trainer:

Chiel / Ted / Kees

Chiel / Ted / Kees

Chiel/Ted/Kees

Hoe doet je team het in de
competitie:

goed

Ik vind dat het best
goed gaat.

goed

Op welke plek denk je te ein- 3e
digen met je team:

3e

3e

Kunstgras ja/nee:

ja

ja

ja

Beste voetballer? Van
GWVV

Sven te Kaat

Sven te Kaat

Kees v/d Pavert

Van Nederland:

Luuk de Jong

Dries Mertens

Assaidi

Van de Wereld:

Messi

Fernando Torres

Messi

Favoriete voetbalclub?
Van Nederland:

De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

Buitenland:

De Graafschap

De Graafschap

De Graafschap

Wie word kampioen in Nederland:

AZ

AZ

FC Twente

Op welke plek eindigt De
15e
Graafschap in de competitie:

14e

15e

Wat vind je van het Nederlands Elftal:

goed

Nu heel goed in
vorm!

goed

Hobby’s:

sporten / computer

Muziek maken en
vissen

voetbal / computer

Favoriete website:

grepolis

hyves.nl

grepolis

Favoriete muziek:

alles behalve klassiek

U2

Levels

Favoriete tv-programma:

Studio sport

NOS Sport

Voetbal international

Favoriete eten:

boerenkool met worst

Burrito's

patat en doner

Wie zou je wel eens willen
ontmoeten:

Robin van Persie

Wesley Sneijder

OussamaAssaidi

Wat wil je later worden:

iets met natuur

Timmerman

Profvoetballer

Op welke school zit je:

Isala

Almende college
Wesenthorst

Pius X

Aan wie wil je de groeten
doen:

aan iedereen die dit
leest

Iedereen die dit leest

Aan iedereen van
GWVV
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Wedstrijdverslagen C-junioren

ZViodaterdag
19 November
C3 – Gwvv C1
Vandaag stond het lastige uitduel tegen Viod
op het programma, een belangrijke
wedstrijd
gezien de ranglijst, Viod staat 4e en Gwvv 3e .
Gwvv dat aantrad zonder de geblesseerde Lars
Hendrixen en de langdurig geblesseerde Glenn
Robben.
We hadden na de warming-up al snel in de gaten
dat één speler van Viod de totale lengte had van
Sam, Robin en Kris bij elkaar. Een fysieke tegenstander, wat moest er dus gebeuren door de manschappen van Ted, Chiel en Kees, voetballen, de
bal snel rond laten gaan.
Met die intentie gingen we ook het veld op, de
jongens pakten het goed op en we speelden goed
verzorgd voetbal, op een paar slordigheden na.
Goed voetbal gaat normaliter gepaard met veel
kansen maar hier had de sterren ensemble van
Gwvv het vandaag niet zo op. Er werden heel erg
weinig kansen gecreëerd.
In de rust werd aangegeven dat we moesten blijven voetballen, om zo wel tot kansen te komen.
Het werd beter, we creëerden meer en meer kansen. Maar helaas zoals een oude voetbalwet vaak
voorschrijft: ‘als je de kansen zelf niet benut dan
benut de tegenstander er één’. En zo gezegd zo
gedaan, de tegenstander kwam tegen de verhouding in op 1-0, een bal viel over de verdediging
heen de spits van Viod was de meest oplettend en
schoof de bal naast Casper in het doel. Even
waren we bang dat de ploeg in zou stortten, maar
gelukkig bleek dit niet het geval te zijn. We bleven
voetballen en bleven kansen creëren, dit resulteerde in de 1-1, het was Kris Hebbink met een
goeie actie die Robin Klompenhouwer bediende
en beheerst raak schoot. Hierna volgde enkele
zeer grote kansen maar het werd ons vanmiddag
niet gegund om de 3 punten mee naar Varsselder
te nemen dus stond de eindstand op het scorebord, 1-1.
‘We hebben onszelf niet beloond voor het goede
spel van vandaag alduls’: Chiel Terhorst.

ZGwvv
aterdag 26 November
C1 – Viod C4
Gwvv C1 speelde vandaag haar laatste officiële
wedstrijd voor de winterstop. Op de vooravond
van deze wedstrijd werd de sint binnen gehaald
en vierde de C1 een zeer geslaagd sinterklaas
feest. Uiteraard hoopte we erop dat deze goeie
sfeer zijn uitwerkingen had op het veld voor deze
middag.
Helaas misten we deze middag Lars Hendrixen en
Glenn Robben (groeipijn), ook Merijn van Arragon
zou deze wedstrijd niet in het prachtige Gwvv tenue verschijnen, hij kampt met een vervelende rugblessure.
Thomas Wissing en Lars Hendrixen na deze sinterklaas avond waarschijnlijk niet op tijd naar bed
gegaan want zij kwamen te laat bij de wedstrijdbespreking, dit betekende dat Thomas op de bank
begon. Vooraf werd gezegd dat we ook deze
wedstrijd serieus op moesten nemen tegen het
laag geklasseerde Viod. Vanaf het begin werd
echter duidelijk dat ze ons niet bepaald serieus
genomen hadden. We begonnen ongelofelijk slap
aan onze laatste competitiewedstrijd. Alle persoonlijke duels werden verloren en ook het spel
was niet om aan te zien. Dit resulteerde in het
eerste tegendoelpunt, Jan-Ole vergreep zich aan
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de rechtsbuiten
van Viod die
daarop de 0-1
aan mocht
tekenen omdat
ook de rugdekking ver te
zoeken was.
We waren de
schrik van het
tegendoelpunt
nog niet te boven of het 2e
tegendoelpunt
lag al in het net. Jodi verloor zijn man uit het oog
en deze schoot dan ook de 0-2 achter Casper. En
dan denken de meeste mensen dat het eenrichtingsverkeer richting het Varsselderse doel was
maar dat was niet het geval, ook wij kregen een
aantal goed kansen maar omdat onze aanvallers
net zo slap als de rest waren werden deze kansen
ook niet door hen benut. Ook werd het voor rust
nog 0-3 (Jantje bij fifa), een van de middenvelders
mocht een hoekschop ongehinderd op 11 meter
binnenschieten. Hier stonden we totaal verkeerd
opgesteld met zijn allen. Misschien had het er mee
te maken dat de spelers nog pepernoten in hun
ogen hadden van de avond ervoor, hadden de
trainers dit maar want de eerste helft was niet om
aan te zien. In de rust waren de trainers ‘not
amused’. Een ‘donder’speach moest worden gebruikt om de ploeg weer op scherp
te krijgen. Er
werd aangegeven dat we de 2e helft super scherp
moesten beginnen met direct veel druk vooruit om
er alsnog een wedstrijd van te maken. Gelukkig
kwam er een totaal ander Gwvv uit de kleedkamer,
een Gwvv dat wél wilde knokken, wél wilde voetballen, wél elkaar wouden helpen
en alsnog voor
de overwinning gaan inede 2e helft. Het werd met
de minuut beter in de 2 helft, zoals gezegd, er
werden duels gewonnen en de bal ging weer van
voet naar voet in plaats van blindde ballen naar
voren. Dit resulteerde direct in een aantal grote
kansen maar hadden de aanvallers de pepernoten
nog niet uit de ogen gehaald want deze werden
helaas om zeep geholpen. Waar er werd gehoopt
op een snel doelpunt om er zo nog een wedstrijd
van te maken bleef deze uit. Gelukkig was het 20
minuten voor tijd wel raak Joey Lenting was de
eerste van de 3 aanvallers wie de pepernoten uit
de ogen had en schoot op aangeven van Kris
Hebbink raak, 1-3. Er gloorde stiekem weer een
beetje hoop bij de spelers en dit was ook direct te
zien, er kwam meer beleving, er werd alleen nog
maar op de helft van de tegenstander gevoetbald
en veel druk vooruit gegeven. Tussendoor kregen
we nog een counter tegen via de snelle rechtsbuiten, Dion vergreep zich hieraan en legde de
doorgebroken aanvaller op de grond wat gelukkig
alleen in een vrijetrap tegen resulteerde. We gingen door en scoorde direct op mooie wijze via Juul
Rabelink, hij speelde de bal vrij op de rand van de
16 en schoot diagonaal raak, prima doelpunt, 2-3.
Hierna waren er nog kansen voor de 3-3 en zelfs
nog voor de eventuele 4-3, helaas werd dit Gwvv
niet gegund.
Het bleef bij de 2-3 einduitslag.
De 1e helft was niet om aan te gluren, de 2e helft
hebben de manschappen zich hersteld en getoond
dat we toch een team kunnen zijn en voor elkaar
door het vuur willen gaan.
Basisopstelling:
Casper Bussink©;Martijn Klompenhouwer, Maud
Rots, Dion Mulder, Jan-Ole Kantus; Sam Overbeek, Robin Klompenhouwer, Jordi Messing
(Thomas Wissing); Kris Hebbink, Joey Lenting,
Juul Rabelink.
De Technische staf
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl

December
18 Kerstconcert Fanfare/open huis gemeenschapshuis
22 GWVV Potstootavond
31Carbid schieten
Januari
1 Nieuwjaarsnacht
7 Oud papier ophalen
27 Jeugdpronkzitting
28 Pronkzitting

 Het gemeenschapshuis is bedoeld als “de huis-

Nieuws vanuit
Gemeenschapshuis
Indien u gebruik wilt maken, van een ruimte in
het gemeenschapshuis, dan doet u dit via het
sturen van een email naar reservering@varsselderveldhunten.nl.
Rik Fisser zal vervolgens contact met u opnemen.
Uw reservering vindt u vervolgens terug in de
dorpsagenda.





Naam gemeenschapshuis
Er zijn verscheidene ideeën aangedragen vanuit
het dorp. Het Stichtingsbestuur zal deze naast elkaar zetten. Uit deze lijst zal de naam worden gekozen die het meeste genoemd is.



Bijeenkomst gebruikers
Als Stichtingsbestuur proberen we in december
nog een bijeenkomst beleggen. Mogelijk wordt dit
een gecombineerde vergadering met Vereniging
Dorpsbelangen.



Activiteiten komende periode
18 December aansluitend aan het Kerstconcert
van de Fanfare bieden we een ieder de mogelijkheid om de vorderingen in ons gemeenschapshuis
te komen bekijken. e
22 December Het 1 Op deze avond wordt de
inmiddels al bekende potstootavond van G.WV.V.
gehouden.
31 December / Nieuwjaarsnacht De bedoeling is
dat we open zijn voor een gezellig samenzijn. Op
de dorpswebsite volgt nadere info.
Nu het gemeenschapsruimte meer en meer
vorm begint te krijgen, is het voor een ieder
belangrijk om zich aan een aantal spelregels te
houden.
Het
Stichtingsbestuur wil deze dan ook graag nog
even bij u onder de aandacht te brengen.
 Reserveren van ruimten, moet zoals hierboven
genoemd.
 Behandel de vrijwilligers met respect.
 De aanwijzingen van de dienstdoende barvrijwilliger(s) dient u op te volgen.
 Het is niet toegestaan zonder toestemming in
het gemeenschapshuis, folders, flyers etc. op
te hangen.
 Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugd
onder de 16 jaar. Bij twijfel moet de barvrijwilliger om een legitimatiebewijs vragen.
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kamer” van het dorp. Het heeft de functie van
een gezellige ontmoetingsplek. Een plek waar
een ieder zich thuis voelt.
Het bestuur streeft dan ook dan ook een alcoholmatigingsbeleid na. Alcohol prima maar met
grenzen. De barvrijwilligers zijn wettelijk verplicht hier op toe te zien.
Roken alleen buiten. Peuken in de bak, niet op
de grond.
Het gebruik van drugs in /om het pand wordt
niet getolereerd.
De ruimte achter de bar is alleen bestemd voor
de barvrijwilligers.
De heren dienen( zolang nodig) gebruik te maken van de tijdelijke toiletvoorziening, of van de
toiletten in de kleedruimten.
Wees zuinig op de inrichting en andere zaken.
We hebben dit immers met elkaar gemaakt en
betaald.
Zorg met zijn allen voor het zo schoon mogelijk
houden van ruimten. De vrijwilligers die schoonmaken zijn u dankbaar.
Het bestuur mag personen (tijdelijk) de toegang
weigeren tot het gemeenschapshuis.
Hebt u wensen / klachten maak deze dan bespreekbaar bij het bestuur. Alleen dan kunnen
we er iets aan doen
Als 1e aanspreekpunt vanuit het bestuur is Rik
Fisser beschikbaar.
Een echt gemeenschapshuis maken we door elkaar met respect te behandelen.

Vereniging Dorpsbelangen houdt binnenkort op
te bestaan zoals het er nu naar uit ziet.
Oorzaak zijn vacatures binnen het bestuur die niet
ingevuld kunnen worden.
VDVV heeft in zijn relatief korte bestaansperiode
veel bereikt. Denk hierbij aan realisatie van het
gemeenschapshuis,het opzetten van een dorpswebsite, aanpassing kruispunten Berghseweg en
positief imago voor het dorp binnen de gemeente,
maar ook ver daarbuiten.
Naast de hiervoor genoemde successen liggen er
genoeg uitdagingen zoals:
- betaalbare woningbouw;
- herinrichting Hoofdstraat;
- discussie binnen de politiek over dorpsbudgetten;
- aantrekkelijkheid dorp voor (onze) jeugd.
Willen we de successen en ons imago verder uitbreiden ten gunste van het dorp dan hebben we
hiervoor mensen nodig die dit willen oppakken.
Vanuit VDVV staan we voor de leefbaarheid van
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Varsselder – Veldhunten, nu maar ook zeker kijkend naar de toekomst.
Spreekt je dit aan, neem dan vrijblijvend contact
op met de voorzitter, Wim Klompenhouwer,
w.klompenhouwer@upcmail.nl We kunnen dan
eens samen kijken welke mogelijkheden er zijn.
Uitgangspunt hierbij is de persoon zelf, hij / zij
moet het leuk / interessant vinden.
Meldt zich er niemand, dan is het helaas einde
voor wat betreft VDVV. De stem van het dorp
richting de politiek gaat dan verloren.

Sinterklaasmiddag
afd.Varsselder Veldhunten.

O
p 29 november was er weer een gezellige
ontspanningsmiddag van De Zonnebloem in

De Tent in Veldhunten. Dit keer werden de 30
gasten verrast met een bezoek van de Sint en
Piet.
Na een vermoeiende wandeling kwamen ze na
lang zoeken bij De Tent aan. (Piet was naar een
hele andere tent aan het zoeken) Iedere gast werd
door de Sint naar voren gehaald en werd met een
persoonlijk woordje en natuurlijk een kado met een
heus gedicht verwelkomt. Daarna werden de vrijwilligsters door Sint en Piet in het zonnetje gezet.
Ook kwam er nog onverwachts bezoek uit de afdeling Ulft van de Zonnebloem, die wel eens wilden
weten hoe het er in Varsselder aan toe ging met
zo’n gezellige middag.
Iedereen had het reuze na de zin en genoten van
de lekkere hapjes en drankjes.Onder begeleiding
van het uit volle borst gezongen “dag sinterklaasje”gingen de Sint en Piet weer op weg naar de volgende adressen. Rinie vertelde als afsluiting het
oorspronkelijke verhaal van vroeger waar de Sint
vandaan kwam
en hoe het Sinterklaasfeest in
Nederland is
ontstaan en in
de loop der jaren
is veranderd.
Namens de
vrijwilligsters
Dianne Bujak.

Jubilaris heren mannenkoor
Martelaren van Gorkum.

O
p zondag 27 november
is Jan Overgoor, de diri-

gent van het heren mannenkoor Martelaren van
Gorkum uit Varsselder
Veldhunten, 50 jaar lid. Na
de mis van het Ceciliafeest
in de kerk aan de Hoofstraat
wordt hij gehuldig met zijn
jubileum. De in 1943 geboren jan Overgoor is ook 11
jaar dirigent in Varsselder.
Hij begon in Ulft op 7 jarige
leeftijd bij het jongenskoor en
met 17 jaar bij het kerkkoor
in Ulft. O.l.v. de heer A.Hendriksen heeft het het
Gregoriaans geleerd. Jan is ook lange tijd lid geweest van het Ulfts mannenkoor, 2e tenoor zanger
en solist. Hij is lid van de muziek-advies commissie (M.A.C.) Lid van de Fanfare. Hij was jarenlang
voorzanger in het kerkkoor, in het bijzonder met
Gregoriaanse gezangen. Hij is nu als dirigent, eigenzinnig en precies, maar een man met geduld.

Carbid schieten
C
arnavalsvereniging “De Zinkput” organiseert op zaterdag 31 december 2011 het traditionele carbid schieten.

De locatie is net
als voorgaande
jaren in de wei
bij Jos en Mariëtte Lukassen.
Er wordt afgeschoten om
12.30 uur en het
duurt tot ongeveer 15.30 uur.
Ook dit jaar zal
er een tent in de
wei komen te
staan die schutting biedt tegen het koude decemberweer. Tevens is er ook een toiletgelegenheid.
Uiteraard vindt alles plaats onder het genot van
een eindejaarsdrankje en hapje tegen een geringe
betaling.
Kom zaterdag 31 december vanaf 12.30 uur gezellig naar het ‘Carbid schieten’ kijken om zo met z’n
allen 2011 uit te schieten.
Comité Carbid schieten CV “De Zinkput”
Pronkzittingen
De pronkzittingen voor het komende jaar worden
gehouden op:
27 januari 2012 Jeugdpronkzitting
28 januari 2012 Pronkzitting
Reserveringen: Bennie & Carla Mulder, tel.: 0315631625.
Graag tot ziens op vrijdag 27 en/of zaterdag 28
januari
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Nieuw regisseursteam Kom ES Kieken

O
oit voor microscoop gespeeld of al eens
een keer een krijtje geweest.Of gaat uw voor-

keur uit naar pissoir of kerstbal.
Dit klinkt vreemd maar zijn toch onderdelen van
een zogenaamd associatiespel dat wij
regelmatig doen aan het begin een oefenavond
omdat zoals Ingeborg zegt, op te warmen. Nadat
we vorig jaar uitgebreid afscheid hebben genomen
van Richard, zijn we dit jaar gestart met
ons regiekoppel Ingeborg en Tine. Twee dames
die hun mannetje staan tussen al die leden van
onze toneelvereniging en een totaal andere en
verfrissende manier van regisseren ten tonele
brengen.
Het toneelspel dat we in
maart 2011 op de planken
in ons nieuwe dorpshuis
brengen is totaal anders
dan de martelgang van Lindert. Alhoewel we nu van
een martelgang in een
nachtmerrie komen. ( later
meer daarover).
Daarnaast kan ik melden
dat de toeloop van nieuwe
leden maar niet stopt. Kay
Mulder heeft spontaan de
rol van Thymo overgenomen. Ook heeft een meisje
zich opgeven, maar zij moet
nog ongeveer 15 jaar en
tien maanden wachten.
Kerstconcert Fanfare St. Gregorius,
Jeugdorkest, Huttepiepen en Herenkoor
Varsselder.

O
p 18 December organiseert Fanfare St. Gregorius een kerstconcert in het Kerkgebouw

van Varsselder-Veldhunten. Het concert begint
om 10.30 uur. De Fanfare o.l.v. Gerjo Seesink,
het Herenkoor o.l.v. Jan Overgoor, het Jeugdorkest van de Fanfare o.l.v. Gerjo Seesink en de
Huttepiepen zullen medewerking verlenen.
Na het behalen van de eerste prijs op het muziekconcours in Enschede in November, is Fanfare St. Gregorius direct doorgegaan met de voorbereidingen van het Kerstconcert 2011.
De jeugd zal een belangrijke bijdrage leveren met
een optreden van het Jeugdorkest. Ook zal het
Herenkoor, met de 50 jarige jubilaris Jan Overgoor
als dirigent, het publiek in kerstsferen proberen te
brengen. Vanaf 10.00 uur zullen de midwinterhoornblazers van de Huttepiepen het concert
vanaf de toegangsweg naar de kerk “anbloazen”.
De Fanfare zal het opvallende Christmas Calypso
brengen, met hierin een hoofdrol voor het slagwerk. Maar ook het rustige Because it’s Christmas
van Barry Manilow en traditionele kerstnummers
zullen te horen zijn. Het concert zal eindigen met
een gezamenlijk optreden van de Fanfare en het
Jeugdorkest die enkele vrolijke kerstnummers
spelen. In de pauze zal er koffie en frisdrank
aangeboden worden. De traditionele kerstkransjes
zullen niet ontbreken. De toegang is gratis, en de
kerk is vanaf 10.00 uur open. Hopelijk zien we
elkaar dan....
Bestuur, dirigent en leden van Fanfare St. Gregorius,

Wensen U hele fijne kerstdagen en een gezond
en gelukkig 2012 toe !
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Weet je nog van toen?

et jaar loopt weer ten einde en
zoals gebruikelijk kijk je terug over
deze tijd.
Maar naar gelang men ouder wordt, doe
je dit ook over vele jaren hiervoor, wat
inmiddels geschiedenis is geworden. December wordt wel eens feestmaand genoemd vanwege de aloude tradities en
gebruiken. Eerst zijn Sint en Piet enkele
weken geleden met veel tam tam binnengehaald maar inmiddels met de stille
trom vertrokken. Thans komt Kerstmis in
beeld, volgens velen het mooiste feest
van het jaar dat ieder op zijn eigen manier viert en beleeft. Erna volgt nog de
Boekenpresentatie “Van Toen” in 1996
oudejaarsviering, waarbij de oliebollen en
het vuurwerk een belangrijke plaats innemen. Als we iets ruimer denken, komen ook andere
gebeurtenissen uit het dorp in beeld. Dingen uit verenigingen, waar je actief aan deel nam, mede
organiseerde of gewoon naar toe ging uit belangstelling. Om alles te laten plaatsvinden komen
we bij het punt lokaliteiten. Een ervan was en is nog steeds Gildehuis “de Tent”. Als we teruggaan naar de herkomst van een eigen gebouw, was dat in 1914. Ervoor werd tijdens de kermis een losse tent gezet, het ene jaar in Varsselder het volgende in Veldhunten, dit vanwege de
rivaliteit tussen beide buurtschappen, die toen ongekend hoog was. In genoemd jaar kwam het
“Feestgebouw” tot stand met een toepasselijke naam. In 1977 werd het vervangen door een
nieuw gebouw “de Tent”, en deed denken aan de losse tent die er ooit stond tijdens de kermisdagen. Inmiddels zijn we tientallen jaren verder en door initiatiefnemers plannen ontworpen om
te komen tot een nieuw gemeenschappelijk dorpshuis in de kom van het dorp. Na veel strubbelingen is de strijdbijl grotendeels begraven, en de vredespijp in stelling gebracht om te ontsteken. Daarom zal straks ergens in het voorjaar het opnieuw oudejaarsdag worden, en ditmaal
voor het Gildehuis. Hiermee zal een bijzondere periode van jaren 1914-2012 worden afgesloten,
dat op deze plek er legio bijeenkomsten en feesten plaatsvonden in goede en slechte tijden. Als
we denken aan het gebruik
maken van het gebouw komen
we in grote lijnen tot het volgende. Noodkerk in 1917-1927,
inkwartiering van Duitse soldaten
in 1944, noodschool in 1961, en
in de jaren vijftig en zestig toneel,
knollenkermis, grote kermis, fanfare, graan- en goederenopslag
en in de winter trainlocatie van
G.W.V.V. In 1977 kwamen daar
bij de jaarlijkse tradities en
evenementen zoals St. Nicolaas
en Kerstvieringen, slotavonden 4
daagse Ulft, vogeltentoonstelling,
Slotavond van deelname 4 daagse Ulft 1983
boeken presentaties, Boogbalfeesten, wandeldag Hen en
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Weerum, uitvoeringen Fanfare, Kivada, Carnaval, vergaderingen en
vele andere bijeenkomsten die niet
genoemd zijn. Het hoogtepunt was
en is nog steeds de kermis. Het
aloude volksfeest waarbij inwoners
en oudplaatsgenoten elkaar weer
treffen en herinneringen ophalen en
vriendschapsbanden aanhalen.
Hier waar ooit Koningen, Koninginnen, Keizers Prinsen, Zinkputter van
het jaar, beschermman of vrouw van
een vereniging en ereleden werden
benoemd en ge-installeerd. Ook vele jubilea en onderscheidingen passen in deze rij voor jarenlange inzet
en trouw aan een vereniging of andere groepering. Het zal straks dan
ook stil worden op de heilige grond
van de Gildebroeders, als er geen
schoten meer klinken met de kermis,
op de schietavonden van V.S.V. en
getimmer op de Kivadadagen. Als al
de veranderingen en verplaatsing
van het Dorpshuis de zeer oude Huntenaren nog konden meemaken,
zouden ze eenstemmig roepen; Alles
in Varsselder, dat kan toch niet waar
zijn. Al onze strijd en rivaliteit is
destijds voor niets geweest. De realiteit is echter, verleden is geweest,
heden 2011 is bijna om en de
toekomst staat voor de deur, met vele vraagtekens net als met alles.
U allen een goed en gezond 2012.

Op weg naar viering 75 jaar bestaan Parochie in 1992.

B. Kroesen.
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Standen en Topscoorders 2011-2012
STAND 2e PERIODE

5e klasse C
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Keijenburgse B. 1
MEC 1
Ulftse Boys 1
Stokkum 1
Vosseveld 1
GWVV 1
MvR 1
Bredevoort 1
KSH 1
Terborg 1
Zelhem 1
SVGG 1

13
12
12
12
13
11
12
12
12
13
13
13

26
22
21
21
20
17
17
17
16
16
10
5

34
28
31
32
29
18
32
19
29
29
14
9

22
22
19
22
29
19
23
17
25
30
41
35

Gespeeld Punten voor tegen
4

10

13

4

Terborg 1

5

9

13

10

KSH 1

4

7

11

7

MVR 1

4

7

10

6

Keijenburgse B. 1

5

7

12

9

Vosseveld 1

5

7

11

15

Ulftse Boys 1

4

6

12

6

Bredevoort 1
Stokkum 1

4
4

6
4

7
9

6
11

Zelhem 1

5

4

5

18

GWVV 1
SVGG 1

3
5

3
3

3
3

8
9

Res. 7e klasse

Res. 5e klasse
Club

Club
MEC1

Gespeeld Punten voor tegen

SC Rijnland 3
GSV '38 4
DCS 5

11
11
11

25
24
23

44
50
39

10
23
19

VIOD 5
GWVV 2
OBW 4
MvR 3

9
11
9
11

19
19
13
13

28
29
19
30

13
18
22
36

Zeddam 2
Kilder 3
Varsseveld 4
Zelhem 3

10
10
10
11

12
10
9
0

19
21
16
15

39
26
31
73

Res. 7e klasse
Club
Winterswijk 5
Keijenburgse Boys 4
FC Trias 7
Gendringen 7
AD '69 7
Terborg 4
Bredevoort 4
Stokkum 3
SVGG 3
SC Meddo 4
GWVV 4
Ruurlo 8

Club

Gespeeld Punten voor tegen

Silvolde 6
Sint Joris 2
VVG '25 3
SVGG 2
VIOD 9
NVC 2

10
10
10
10
10
10

27
23
22
19
15
13

42
34
36
32
24
17

9
12
17
16
26
22

GWVV 3
Ulftse Boys 5

11
10

10
9

14
13

27
32

Doetinchem 6

10

7

20

30

FC Trias 9
Varsseveld 8

10
9

7
5

16
12

37
32

Res. 7e klasse
Gespeeld Punten voor tegen
11
10
12
11
11
10
11
10
10
11
11
12

31
25
25
21
19
16
15
12
9
9
4
4

40

47
51
51
23
33
44
19
34
20
19
11
10

11
12
18
15
20
27
21
36
49
59
49
45

Boogbal nr. 4

Club
Etten 4
VVL 3
GWVV 5
Gendringen 6
SDOUC 6
Ulftse Boys 6
Winterswijk 6
Dinxperlo 5
FC Trias 10
RKZVC 5
Ajax B 4
MEC 5
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Gespeeld Punten voor tegen
12
11
12
11
10
12
12
12
12
11
11
12

33
24
24
22
21
19
18
11
11
6
5
5

38
42
36
46
26
49
38
21
14
19
11
16

17
18
21
29
14
25
24
33
31
40
35
69

BOOGBAL SEIZOEN 2011 - 2012

TOPSCOORDERS SENIOREN:
Frank v/d Schuur
Jurjan Wezenberg
Theo Heutinck
Marc Arnold
Kees v/d Pavert
Danny van Wessel
Floyd Robben
Han v/d Pavert
Niels Schweckhorst
Rick Hendrixen
Jelle Visser
Paul Geelen
Chiel Terhorst
Jeroen Aalders
Werner Wellink
Tom Wanders
Marco Menke
Martin Bolk

5e
4e
5e
5e
1e
2e
3e
5e
1e
2e
2e
2e + 5e
1e
2e
2e
2e
3e
1e

Twan Berndsen
Rene Hakvoort
Jurgen Schut
Chris van Aalst
Chiel le Comte
Maik Jansen
Jimmy Moreno
Tim Jansen
Ramiro Tersteeg
Marcus Schwartz
Jos Ketelaar
Erik Ketelaar
Gideon Sohilait
Micheal Liebrand
Niels Huntink
Rien Klompenhouwer
Ferdie v/d Pavert
Wa;ter Hencrixen

10
8
8
7
6
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2

3e
5e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
5e
5e
5e

2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

EINDSTANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Zeddam C1G
AZSV C3
GWVV C1G
DZC '68 C3
Silvolde C2
VIOD C4G
VIOD C3
Varsseveld C2
AD '69 C1
Wolfersveen C1G
KSH C1D
Ulftse Boys C2

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

28
26
20
17
15
15
15
15
14
11
7
6

76
59
35
23
27
29
25
25
23
23
27
16

16
20
21
18
28
31
29
34
42
44
36
69

Topscoorders C1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Kris
Juul
Robin
Joey
Thomas
Sam

Club

Gespeeld Punten voor tegen

GWVV E1

11

30

103

30

Varsseveld E3
DZSV E2
Terborg E2GD
Etten E1
AZSV E4
Silvolde E2
SVGG E1G
FC Trias E4
Den Dam E1
Dinxperlo E2
Ajax B E2

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

23
22
22
18
16
15
13
12
8
7
5

49
41
53
45
36
45
44
36
29
21
17

32
19
44
51
35
34
62
59
59
54
40

Sem
Cas
Douwe
Koen
Milan
Gijs
Bart

Eigen Goal tegenstanders
Merlijn

24
6
5
5
5
4
2

2
1

40

Gespeeld Punten voor tegen
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

27
26
22
21
20
19
13
13
13
9
8
0

Boogbal nr. 4

76
66
40
46
52
33
35
35
38
37
29
9

25
17
25
25
41
35
31
39
63
43
57
95

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Menno
Wessel
Bart
Jordy
Cas
Kay-Gee
Bas
Maarten

12
7
6
6
3
1

Topscoorders E2-pupillen:
naam: aantal doelpunten

Club
Gendringen D2
AZSV D6
SDOUC D3
FC Trias D4
DZSV D2GD
Den Dam / NVC D1G
GWVV D1G
Silvolde D2
Terborg D2G
Dinxperlo D2
WVC-Winterswijk D5
SDOUC D4G

14
5
5
3
3
2
1
1

Topscoorders E1-pupillen:
naam: aantal doelpunten
Bart
Justin
Douwe
Jelle
Robin
Timo
Eigen Goal tegenstanders
Sjoerd
Cas
Maarten

Club
Terborg E4G
Longa '30 E11
GWVV E2G
FC Trias E8
Gendringen E3
Varsseveld E7
Ulftse Boys E4
Silvolde E4G
Ajax B E3G
AZSV E8
DZSV E4

pagina 26

28
13
12
8
6
6
6
3
2
1

Gespeeld Punten voor tegen
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

26
23
22
20
18
14
10
9
8
7
0

91
46
57
77
42
54
27
18
32
39
10

31
24
35
35
19
47
55
60
38
46
103

