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I nmiddels zitten we in de laatste fase van de 
competitie en kunnen we de balans op gaan 
maken. De competitie heeft voor GWVV niet dat 
gebracht wat we er misschien van gedacht of 
misschien wel gehoopt hadden. Het 1e elftal dreigt 
nu serieus in de problemen te komen nadat er ge-
woon weg na de winterstop te weinig punten zijn 
behaald. Paaszaterdag 7 april illustreerde goed 
hoe de vlag er op dit moment bijhangt. Met 11 
tegen 9 man kon er niet gewonnen worden van 
Ulftse Boys. Het noa-proatuurtje in ons nieuwe 
dorpshuus naderhand had toch wel iets andere 
smaak gekregen als er gewoon weg beter voetbal 
op de mat was gelegd. Waar dit aan ligt zullen de 
technische leiding en de spelers zelf goed weten. 
Laat de wedstrijd van afgelopen zondag tegen 
Terborg een voorbode zijn voor de nog drie 
resterende wedstrijden resp. Ulftse Boys, SVGG 
en Keijenburgse B. In de rubriek GWVV 1 langs de 
lijn zal Dennis meer schrijven over de wedstrijden 
van GWVV 1. 
Het tweede elftal doet het op dit moment bewon-
derenswaardig goed en kruipt met de laatste drie 
gewonnen wedstrijden naar de subtop de 
doelstelling is hier wel mee bereikt. Het 3e  en 4e 
elftal zijn elftallen waarbij het de ene zondag wel 
goed loopt maar de andere zondag totaal niet wil 
de plaats op de ranglijst geeft dit dan ook aan. Het 
vijfde elftal doet het daarentegen goed ondanks 
dat er toch elke week met een wisselend team 
wordt gevoetbald. De komende weken zal de TC 
(Eugène en Koen) een rondje langs de velden 
gaan maken om te kijken waar er voor het volgend 
seizoen mutaties zijn te verwachten en waar nog 
bijkomstige zaken moeten worden bijgesteld. 
De jeugd is op dit moment ook al aardig gevorderd 
in de competitie en we kunnen stellen dat de C-
junioren het goed doen, veel gelijke spelen maar 
gezien de leeftijds samenstelling van de groep een 
positief reultaat. De D-pupillen verliezen op dit mo-
ment hun wedstrijden maar als je het voetbal van 
hen bekijkt zit er best meer in en kunnen ze de 
nog resterende wedstrijden nog de nodige puntjes 
pakken. De E1-pupillen komen na de zware in-
deling na de winterstop tegenstanders tegen die 
hen beter liggen, geen grote winstpartijen meer 
maar uitslagen die dichter bij elkaar liggen. Dat er 
zo nu en dan een wedstrijd verloren wordt is dan 
ook niet erg want daar leer je alleen maar van. De 
E2 heeft veel wedstrijden verloren maar in deze 
groep zie je een stijgende lijn en er worden nu ook 
wedstrijden gewonnen en dat houd het plezier 
erin. De SSL-tjes of te wel de spelertjes in de 
Street Soccer League vinden ook hun weg en 
weten nu ook wat winnen betekent. Ook het jeugd-
bestuur zal ze zich de komende tijd gaan beraden 
om te kijken hoe de team samenstellingen voor 
volgend seizoen eruit gaan zien elk jaar een heel 
gepuzzel om de juiste beslissingen hierin te ne-
men. We wensen ze hierbij veel succes. 
Op het moment dat deze Boogbal uitkomt staan 

Nieuws 

we aan de vooravond van de opening van het 
Dorpshuus. We hebben er al een aantal activi-
teiten/festiviteiten (toneel, muziekuitvoering) mee 
mogen maken, èèn daarvan was het GWVV no-
aproatuurtje na de wedstrijd tegen Ulftse Boys. De 
activiteitencommissie die het organiseren van dit 
naoproatuurtje heeft overgenomen van het be-
stuur hadden alles in het werk gesteld om er een 
mooie happening van te maken. Het dorpshuus 
was omgetoverd met een koffiekraam met dank 
aan onze hoofdsponsor Welkoop. Ook hadden ze 
een mooi decor opgebouwd waarbij de trainers 
van beide elftallen hun zegje over de wedstrijd kon 
doen, Kearls van de wedstrijd werden Sjoerd te 
Boekhorst van Ulftse Boys en onze stoomwals 
Jeroen Aalders, Pupil van de week Maarten Wis-
sing werd door speaker Bennie Mulder nog eens 
extra in het zonnetje gezet. Een pluim voor de ac-
tiviteitencommissie, spelers van o.a. SDOUC en 
Stokkum waren op deze paaszaterdag aanwezig 
om de sfeer te proeven op de Buitenham. 
Overigens een mooi ezelbruggetje naar het kun-
stgras want de op te richten Stichting die zodade-
lijk zorg gaat dragen om het beheer van het kun-
stgrasveld gaat Stichting Kunstgras De Buitenham 
heten. Op 29 maart jl. was het dan zover dat 
GWVV een stem kon uitbrengen of het wel of geen 
kunstgras zou willen. Van de aanwezige 
stemgerechtigde GWVV leden (65%) stemden zij 
allen unaniem voor kunstgras. Vooraf hadden 
voorzitter Wim Pruyn en de voorzitter van de 
Stichting Kunstgras De Buitenham i.o. Renè 
Hakfoort een informatief praatje gehouden met alle 
afwegingen die gemaakt zijn door de commissie 
Haalbaarheid Kunstgras waarin o.a. Martin Bolk, 
Jules v.d. Pavert, Erik Ketelaar en Renè Hakfoort 
zitting hadden. GWVV gaat dus voor kunstgras, 
het streven is om dit nog deze zomer aan te gaan 
leggen, als alle formele handelingen op tijd kunnen 
worden doorlopen dan kan er gestart worden. De 
komende maand wordt duidelijk of het dan ook  
inderdaad gebeuren kan. 
Voor het Jan Riekentoernooi komt er geen Boog-
bal meer uit, daarom willen we aan alle leden het 
verzoek doen om je op te geven voor dit toernooi 
van je elftalleider hebben jullie hiervoor een op-
gaveformulier ontvangen. Op dit toernooi wordt in 
het kader van 40 jaar Boogbal het kampioens-
schap Boogbal trapspecialist gehouden voor de 
jeugdleden. 
In de laatste Boogbal van dit seizoen besteden we 
middels een extra katern aandacht aan 40 jaar 
Boogbal. In deze katern blikken we terug op de 
afgelopen 40 jaar en kijken we naar de ontwikkel-
ingen die ons clubblad de afgelopen 40 jaar heeft 
doorgemaakt. Ook zullen we dan enkele ’oud’ re-
dactie--leden aan het woord laten. 
In deze Boogbal vindt u de vaste rubrieken zoals u 
die van ons gewend bent en naderen we de 
ontknoping van de GWVV superelf. Tevens vindt u 
voor in de Boogbal een uitnodiging voor de Kon-
inginnedag op 30 april. 
 
Veel leesplezier met Boogbal nr. 7 
 

De redactie  

GWVV Agenda: 

19 mei: Jan Riekentoernooi 
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B ij het eerste elftal draait het moeizaam, het 
elftal zoek naar de vorm en snakt naar een 
overwinning. In het de eerste helft van het 
seizoen kon GWVV naar boven kijken maar op dit 
moment kijken we naar beneden, naar de op 1 na 
laatste plaats, de plaats waar je nacompetitie 
speelt tegen degradatie…. 
 
Op zondag 25 maart kwam de concurrent Zelhem 
in Varsselder op bezoek. Een ploeg die niet onder-
schat moet worden. Varsselder begint te slap aan 
de wedstrijd vaak onnodig balverlies leiden ertoe 
dat Zelhem 2 x maal kan scoren. De 2e helft werd 
er meer strijd geleverd en via een prachtige goal 
van Tim Jansen komt GWVV op 2-1. Helaas raakt 
Tim bij dit schot geblesseerd wat we ook nog wel 
kunnen gebruiken… Varsselder dat in de eindfase 
de sterkere ploeg  was ging voor de gelijkmaker 
maar de goal viel helaas aan de andere zijde… Dit 
was een bittere pil voor Varsselder want bij winst 
zou de kans op nacompetitie aanzienlijk kleiner 
worden. 
Ook een week later was de wedstrijd niet om over 
naar huis te schrijven. Het bleef lang 0-0 maar 
helaas kwam de treffer voor Vosseveld net voor de 
rust… Voor deze treffer ging het nog redelijk gelijk 
op wel met de betere kansen voor Vosseveld. Al 
snel na rust viel de 2e tegentreffer voor Varsselder. 
De ploeg leek gebroken en er lukte niet veel meer. 
Na de 3-0 voor Vosseveld scoorde Chris nog de 3-
1 en leek Varsselder nog even op te leven maar 
na de 4-1 werd de wedstrijd moedeloos uitgevoet-
bald. Weer geen punten… 
Dan zouden de punten thuis tegen Ulftse Boys 
maar gepakt moeten worden. Het restant tegen 10 

man van de Boys. In 
een derby kan het er 
vaak heet aan toe gaan 
maar deze wedstrijd lag 
na een klein kwartier al 
weer stil. De 
scheidsrechter wilde de 
wedstrijd weer staken 
nadat hij een speler van 
de Boys rood gaf na 
een slaande beweging. 
De scheidsrechter 
voelde zich bedreigt na 
wat schermutselingen 

en legde de wedstrijd stil. Na even gepraat te heb-
ben werd de wedstrijd toch hervat. Helaas kon 
Varsselder tegen 9 man van de boys geen vuist 
maken en had moeite om het spel te maken en de 
openingen te vinden. Ulftse boys kwam zelfs op 1-
0 voorsprong na slecht verdedigen van Varssel-
derse kant. Via hoge ballen kon Varsselder af en 
toe gevaarlijk worden en hieruit scoorde Chris met 
een knappe kopgoal 1-1. Varsselder kon geen 
vuist maken en werd amper gevaarlijk. Ulftse boys 
werd regelmatig gevaarlijk in de counter met de 
snelle handige spitsen. In de eindfase van de 
wedstrijd levert een 
actie van de ulftse spit 
een penalty op. Deze 
werd verzilverd en nam 
de Boys met 9 man 3 
punten mee naar hu-
is…. In het napraatu-
urtje was de sfeer bij 
GWVV natuurlijk be-
hoorlijk down maar na 
enkele drankjes werd 
het gelukkig voor de 
organisatie nog erg 
gezellig… 
Afgelopen zondag, 15 
april stond Terborg op 
het programma. Een 
zware tegenstander 
waar we uit met een 
beetje geluk 3 punten 
meenamen. Terborg, 
dat de leiding nam na 
een prachtige pass (0-
1) kon niet erg lang ge-
nieten van de treffer 
want een kleine 10 mi-
nuten later scoorde 

G.W.V.V.  1  

zoekt naar vorm 

langs de lijn 
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(vervolg GWVV 1) 

Chris v. A. de verdiende gelijkmaker. Varsselder 
dat eindelijk weer voetbalde en beleving toonde. 
Ook de 2e helft was Varsselder de betere ploeg 
maar verder dan de 1-1 kwamen beide ploegen 
niet. Een dik verdiend puntje die Varsselder hard 
nodig heeft. 
Komende zondag 22 april staat alweer Ulftse Boys 
op het programma, hopelijk kan Varsselder tegen 
11 man van Ulftse Boys een betere derby neerzet-
ten. Tegen Terborg werd er in ieder geval weer 
beter gevoetbald wat hoop geeft voor de komende 
wedstrijden… 

 
 GWVV 1 Langs de lijn… 

Dennis Lohschelder 

PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

Maarten Wissing 

in de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

Ulftse Boys 1 

 

copie binnen: komt uit op: 
13 mei 31 mei 

De BoogbalplannerSeizoen 2011-2012 
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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  
6-11-2011/7-4-2012  wedstrijd tegen Ulftse Boys 1  

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

Sponsor Metsel– en Tegelzetbedrijf Ronny Overbeek 
26-2-2012 wedstrijd tegen Bredevoort 1 

Sponsor Hoveniersbedrijf Edwin Jansen 
18-3-2012 wedstrijd tegen MEC 1 

Sponsor Geurts Bouwelementen bv 
15-4-2012 wedstrijd tegen Terborg 

Sponsor Toos en Joop ten Have 
Wilt u ook een bal sponsoren neem contact op met: 
Freek van Arragon, Arno Geurts, Chiel le Comte 

Wij bedanken al de balsponsoren  

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

22 april Ulftse B. 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
29 april GWVV 1 - SVGG 1 aanvang 14:30 uur 
6 mei  Keijenb.B 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
 

Mits GWVV op de èèn na laatste plaats eindigt dan zal er een beslissingsduel (thuis 
(13 mei) en uit (20 mei)) worden gespeeld tegen de kampioen uit de 3e periode van 
klasse 6C, wordt deze verloren dan is er nog een kans (26/28mei) tegen de winnaar 
van het duel tussen periode 1 klasse 6E en periode 2 klasse 6C. De winnaar van dit 

duel speelt in èèn beslissingsduel (3 juni) tegen een periodekampioen uit een 6e 
klasse. De winnaar van dit duel zal volgend seizoen uitkomen in de 5e klasse. 
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O PVALLEND OP DE BUITENHAM is een vaste 
rubriek in de Boogbal. 
 

In de maanden maart/april zijn ons wat dingen op-
gevallen op de Buitenham, de vervolmaking van 't 
Dorpshuus, De Hen en Weerum wandeltocht, de 
uitvoering van fanfare St.Gregorius, de rest wed-
strijd van GWVV 1 tegen Ulftse Boys met aan-
sluitend het GWVV 's noaproatuurtje. Er kan er 
echter maar 1 uitverkoren worden en dat 
is ..........................Ton Scholten, de man die schit-
terde in de toneeluitvoering "Harry's nachtmerrie" 
van toneelvereniging Kom es Kieken maar wat 
veel belangrijker is, hij is weer terug op de plank-
en. En dan bedoelen we hier niet alleen het toneel 
mee maar al het vrijwilligerswerk dat Ton doet 
voor Varsselder-Veldhunten en in het bijzonder 
voor GWVV. Nadat bij Ton een ernstige ziekte 
werd geconstateerd is hij altijd vol positivisme in 
het leven blijven staan. In deze rubriek zullen we 
Ton een aantal vragen stellen over wat hij heeft 
moeten doormaken in deze periode en natuurlijk 
hierbij de vraag of hij anders tegen het leven 
aankijkt.    

 

Hallo Ton, 

Velen kennen je bij GWVV, toch willen we je vra-
gen je even voor te stellen aan de mensen die je 
nog niet zo goed kennen? Wie ben je, wat doe je 
enz. en wil je nu Ton of Toon genoemd worden? 

Ik luister naar allebei. 
Ton Scholten, geboren in Hunten,  
Gendringseweg 6; woonachtig Leemlandseweg 8 
in Varsselder. 
 

Je bent sinds vorig jaar ernstig ziek, gelukkig kruip 
je na de nodige behandelingen nu uit het dal en 
zie je er weer uit als de Toon die we kennen, als je 
iets wilt vertellen over die periode dan geven we je 
nu daarvoor de gelegenheid. 

Ik had het geluk (bij een ongeluk) een goed te 
behandelen vorm van kanker te krijgen met grote 
kans op algeheel herstel. Die kans is vaak wel 90 
0/0 en bij mij was die 70 0/0 vanwege mijn ge-
vorderde leeftijd. Inmiddels ben ik genezen. 

Je bent al jaren lid van GWVV en ook als sponsor 
was je actief met je voegbedrijf GRID kun je iets 
meer vertellen over hoe je zo in Varsselder ver-
zeild bent geraakt en wat je ervaring is geweest in 
de tijd dat je nog actief voetbalde?  

Ik gaf les op het Leeuwenhorst college in Noord-
wijkerhout. Dwz ik had een deeltijdbaan van 16 
uur terwijl een volledige baan 22 uur was. Het 
laatste jaar had ik zelfs maar 12 uur en ging ik do 
en vr met mijn broers voegen. De geboortegolf 
was over en er kwamen steeds minder kinderen 

naar de HAVO/VWO, dus zodoende. Vanwege 
andere redenen ben ik toen maar blijven voegen. 
Eerst heb ik een tijd in Ulft gewoond naast de Fin-
is. Later ben ik in Varsselder terecht gekomen en 
ben ik ook meteen lid geworden van GWVV. Ben-
nie Jansen heeft mij na een feestje om 1 uur am 
bij Gert Ketelaar aangemeld. Ik kwam toen bij het 
vijfde, waar jij toen ook nog voetbalde, dus je weet 
er alles van. 

En wat voor een functie bekleed je nu bij GWVV of 
misschien wel wilt gaan bekleden? 

Momenteel vlag ik af en toe bij het derde 

We kennen je altijd als een geletterd man, je stuk-
ken in de Boogbal waren altijd een lust om te 
lezen, ook als je met jou een praatje maakt aan de 
bar dan kun je wereldse verhalen vertellen over 
hoe het er hier in Nederland aan toe gaat en ging. 
Waar komt al die wijsheid vandaan? 

Algemene belangstelling en af en toe een infor-
matief boek lezen. 

Je vlagt dus nu zo af en toe bij het derde, gezien 
de prestaties van deze toch wel jonge groep is er 
nog wat bij te schaven, wat zou jij als je coach 
was willen wijzigen of verbeteren? 

Ik heb helemaal geen ambitie om als coach op te 
treden, maar ben i.h.à. wel in de derde helft aan-
wezig en op donderdagavond bij de zgn. voor- en 
nabespreking. 

Je hebt ook je steentje bijgedragen aan de tot 
standkoming van het Dorpshuus, wat heb je zoal 
gedaan en wat is je algemene gedachte over de 
totstandkoming van 't Dorpshuus en heb je ook 
een taak als vrijwilliger in het Dorpshuus? 

Samen met Jos Mulder heb ik het nieuwe metsel-
werk gevoegd en af en toe een halve dag ge-
holpen. Momenteel sta ik vaak op woensdag 
avond achter de bar en soms bij thuiswedstrijden 
van het eerste. 

Je bent al behoorlijk lang actief in Varsselder-
Veldhunten, Carnaval, Toneel, Voetbal, Pa-
pierploeg. Wat doe je het liefst en waarom? 
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(vervolg Opvallend...) 

Toneel en carnaval zijn wel gebeurtenissen waar 
ik veel plezier aan beleef. Papier ophalen is een 
bijkomstigheid. Het verwondert mij alleen een 
beetje dat daar niet meer jeugdige spelers voor 
beschikbaar zijn. 

 

Je hebt recent meegespeeld met de toneeluit-
voering Harrie's nachtmerrie voor het eerst in het 
Dorpshuus, welke rol vertolkte je en hoe is 
het bevallen in het nieuwe onderkomen?  

 

In het stuk Harry's nachtmerrie had ik de rol 
van Frederik, een gepensioneerde bankdi-
recteur. Ik was getrouwd met Louise (Greet 
Bussink ). Het was een leuke kleine rol met 
wel wat humoristische mogelijkheden. Zoi-
ets ligt mij meestal wel. Zoals Tine Maatman 
zegt:"ook een kleine rol moet je zo spelen 
dat de mensen wel weten dat je meegedaan 
hebt". Ik hoop dat me dat gelukt is. 

 

Ton het is altijd een plezier naar je te kijken 
als jij op het toneel sta. Het is je dus gelukt 
om die ‘kleine’ rol wat groter te maken. 

Zijn er nog punten voor verbetering vat-
baar? 

Het nieuwe dorpshuis was een geweldige 
lokatie om te spelen. Een paar kleine 
tekortkomigen betreffen voornamelijk wat 
technische onvolkomenheden en die 
zullen in de toekomst wel verholpen 
worden. 

 

Je hebt ook zelf lang bij GWVV 3 gevoet-
bald, als jezelf omschrijven moest als 
speler wat zou er dan op papier komen te 
staan? 

Middenvelder met flink uithoudingsver-
mogen. 
 
Als je een wens mocht doen op voetbalge-
bied wat zou dat voor jou dan zijn? 

Oranje Europees Kampioen? 
 
Een paar keuze vragen: 

Kantine of Dorpshuus?  Dorpshuus 

Kunstgras of echt groen gras? Kunstgras 

Kermis of Carnaval?  Kermis 

Hoofdrol of bijrol?  Bijrol 

Boogbal nr. 4 pagina 7 

Bier of wijn?   Whiskey 

Graafschap wordt het ere of jupiler divisie?  ere 

Ton, bedankt voor je bijdrage aan deze rubriek 
veel succes met al je hobby's en in het bij GWVV. 

De redactie 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 

maand april 

April: 

1 Chiel  le Comte 

5 Leo  Jansen 

13 Jacco  te Kaat 

13 Benny  Kroesen 

14 Werner  Wellink 

14 Marc  Arnold 

15 Theo  van Wessel 

16 Marco  Menke 

17 Maik  Jansen 

21 Ferenc  Schepers 

21 Glenn  Robben 

22 Frank  Slutter 

24 Rien  Klompenhouwer 

24 Kay  Mulder 

25 Karel  Weenk 

27 Peter  Roes 

29 Patrick  Bouwman 

30 Ralf  van de Pavert 
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21-4-2012 10:00 GWVV D1G Doetinchem D2 

21-4-2012 10:00 AD '69 E1 GWVV E1 

21-4-2012 10:00 GWVV E2G 
WVC-SKVW-

Winterswijk E5 

21-4-2012 13:30 GWVV C1G 
MEC/Bredevoort 

C1GD 

22-4-2012 10:00 GWVV 3 Varsseveld 8 

22-4-2012 10:00 GWVV 5 Gendringen 6 

22-4-2012 10:30 Winterswijk 5 GWVV 4 

22-4-2012 12:00 OBW 4 GWVV 2 

22-4-2012 14:00 Ulftse Boys 1 GWVV 1 

28-4-2012 9:00 
WVC-SKVW-

Winterswijk E4 GWVV E1 

28-4-2012 10:00 GWVV D1G DZC '68 D8 

28-4-2012 13:30 GWVV C1G Longa '30 C3 

29-4-2012 9:30 Stokkum 3 GWVV 4 

29-4-2012 10:00 Rijnland 3 GWVV 2 

29-4-2012 10:00 GWVV 3 Silvolde 6 

29-4-2012 10:00 GWVV 5 RKZVC 5 

29-4-2012 14:30 GWVV 1 SVGG 1 

5-5-2012 8:30 DZSV E1 GWVV E1 

5-5-2012 10:00 GWVV D1G Terborg D2G 

5-5-2012 10:00 GWVV E2G Silvolde E2 

5-5-2012 13:30 GWVV C1G 
WVC-SKVW-

Winterswijk C3 

6-5-2012 9:30 Zelhem 3 GWVV 2 

6-5-2012 9:30 AD '69 7 GWVV 4 

6-5-2012 10:00 GWVV 3 VVG '25 3 

6-5-2012 10:00 GWVV 5 Winterswijk 6 

6-5-2012 14:00 Keijenburg. Boys 1 GWVV 1 

12-5-2012 8:30 VVG '25 D4 GWVV D1G 

12-5-2012 9:00 Ulftse Boys E2 GWVV E2G 

12-5-2012 10:00 GWVV E1 Witkampers E1G 

12-5-2012 11:00 AZSV C3 GWVV C1G 

13-5-2012 9:30 Sint Joris 2 GWVV 3 

13-5-2012 9:30 Ulftse Boys 6 GWVV 5 

13-5-2012 11:30 GWVV 4 SVGG 3 

Programma G.W.V.V.: 

D e afgelopen wedstrijden wist het tweede 
zich sterker te manifesteren in de subtop van 
de competitie. Achtereenvolgens werden concur-
renten GSV en DCS opzij gezet. De mannen uit 
GSV stapten met 0 punten in de auto’s terug naar 
Giesbeek. De drie punten bleven op de Buitenham 
door goals van Danny en Rick. 
Op 1 april tegen DCS uit Zevenaar wisten we weer 
eens hoe het voelde om een uitwedstrijd te win-
nen. Tom Wanders scoorde zelfs weer twee keer.  
Door middel van twee bekeken lobjes liet hij de 
keeper van DCS aan de grond genageld staan. Dit 
verhaal leek te mooi om waar te zijn, en dat ook 
nog eens op 1 april. Jammer genoeg hebben we 
hier geen beelden van, dus of dit geen 1 april grap 
bleek te zijn….. 
 
Afgelopen zondag werd Varsseveld met 4-1 
verslagen. Grote dank gaat uit naar onze ‘huur –
spelers’: Bob Zweers, Jeroen Aalders en Marco 
van Remmen. Door veel geblesseerde spelers en 
door afwezigheid van onze aanvoerder W.W., 
konden we wel een kwaliteitsinjectie gebruiken.   
Dit was helaas alweer onze laatste thuiswedstrijd 
voor dit seizoen. Maar voor de trouwe supporters: 
Jullie kunnen ons nog een paar keer bewonderen 
in uitwedstrijden. We hebben nog enkele uit-

wedstrijden “redelijk dichtbij” Varsselder, namelijk 
Zevenaar-uit en Tolkamer-uit.  Dus schroom niet 
om te komen kijken naar het spannende slot van 
de competitie… 
 
Roel 

GWVV 2 doet goede zaken in competitie 
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J aja, het gaat nu spannend worden, wie wordt 
dit jaar de winnaar van Superelf?! 
Dat zullen we lezen in boogbalnummer 8, maar 
eerst gaan we de afgelopen 4 speelronden be-
spreken en gaan we bekijken wie de maandprijs 
gaat winnen. Te beginnen op zondag 25 maart, 
waarbij alleen het derde elftal vrij was. Die dag 
wist alleen het tweede elftal te winnen van één van 
de titelkandidaten, GSV. Ze wonnen met 3-1, Rick 
Hendrixen scoorde 1x en Danny van Wessel 
scoorde 2x, hij is de laatste maanden in vorm en 
blijft maar scoren, hopen dat hij dit positief doorzet 
tot het eind van dit seizoen, zodat het tweede elftal 
in de top 3 eindigt. Het  eerste elftal wist niet te 
winnen van Zelhem1, allemaal individueel goede 
spelers, maar nog altijd geen team. Helaas tegen 
de verwachting in een teleurstellend seizoen, dus 
maar hopen dat ze de laatste wedstrijden een aan-
tal punten pakken om te handhaven. Allemaal met 
de neuzen naar dezelfde richting, d’ran mannen! 
Ze verloren tegen Zelhem1 met 3-1, waarin Tim 
Jansen scoorde. Het vierde elftal verloor met 7-1 
van de Keijenburgse Boys, waarin alleen Jurjan 
Wezenberg scoorde. Dit elftal pakt dit seizoen wei-
nig punten, maar als dit elftal bij elkaar blijft heb ik 
er alle vertrouwen in dat dit volgend jaar wel gaat 
gebeuren! Het vijfde speelde met 2-2 gelijk tegen 
Ajax B, waarin Rien Klompenhouwer en Frank v/d 
Schuur scoorde. Zij hebben een wisselvallig 
seizoen, maar ze voetballen nog altijd als een echt 
team zoals het hoort en daar gaat het ook om, 
plezier… en dan komen de punten vanzelf. Door 
deze resultaten op 25 maart scoorde Nico Immink 
met zijn team de meeste punten (18) voor de su-
perelf en liep uit op zijn concurrent, Beent Klijns-
ma. Het verschil was tussen die twee maar liefst 
20 punten! De volgende ronde was op 1 april, voor 
het gemak alleen even de doelpuntenmakers: 
Chris van Aalst, Tom Wanders 2x, Koen 
Soontiëns, Floyd Robben, Jos Ketelaar, Jurjan 
Wezenberg, Han v/d Pavert, Theo Heutinck 2x, 
Frank v/d Schuur 2x. Dus een productief weekend 
voor de superelf! Eén team scoorde maar liefst 30 
punten, dat was het team van Carlo Cornielje, 
klasse gedaan. Hij steeg hierdoor van de 35e naar 
de 26e plek. Op paaszaterdag was er een inhaal-
wedstrijd van het eerste tegen Ulftse Boys. Daar 
kan ik kort over zijn: tegen 9 man verloren met 1-2! 
Alleen Chris van Aalst scoorde tegen zijn oude 
club. Deze uitslag is niet de moeite waard voor het 
superelf klassement. De laatste speelronde voor 
deze boogbal was op zondag 15 april. Even in het 
kort de doelpuntenmakers; Chris van Aalst, Danny 
van Wessel, Jeroen Aalders, Bob Zweers, Jimi 
Moreno, Dennis Boerboom, Jos Ketelaar, Jurjan 
Wezenberg, Theo Heutinck en Mark ‘kanu’ Well-
ing. De meeste punten werden die zondag 

GWVV  

superelf 

2011/2012  

sponsored 

by  

(bijgewerkt t/m 15 april) 

Tussenstand Superelf 
1 Nico Immink Geel-Wit 190 

2 Ruud v/d Pavert Tuut, tuut, tuut, team van Ruud 175 

3 Bob Zweers W'j goan d'r veur 171 

4 Chris van Aalst De Vannie Boys 168 

5 Beent Klijnsma Trochsetters 167 

6 Marijke van Wessel Trotse oma 165 

7 Maik te Kaat BTZ 163 

8 Willie Schut Waterkers 157 

9 Ferdie v/d Pavert T.K.S. 153 

10 Sven Cornielje FC Kwiebes 153 

11 Theo Heutinck The Champ 152 

12 Stijn Marcus FC Super 11 151 

13 Arthur Bonenkamp Een zooitje ongeregeld 150 

14 Lucia Heutinck Het Geknipte team 145 

15 Maik Jansen Crazy Piano's 142 

16 Theo van Wessel FC Barcelona 142 

17 Chiel le Comte Snelheid FC 141 

18 Jelle Boland Snelle Jelle 141 

19 Kees v/d Pavert The Kellers 141 

20 Thymo Scholten Het Bierteam 141 

21 Ineke Klompenhouwer Pure Venz 140 

22 Rien Klompenhouwer V.A.W. 139 

23 Simone Bussink De Goudhaantjes 138 

24 Ted v/d Pavert Nummertje 31 135 

25 Chiel Terhorst Més que un club 134 

26 Rianne Schut FC Tonino 134 

27 Wessel Immink Wessel Boys 133 

28 Stan v/d Pavert FC Stanly 132 

29 Carlo Cornielje Wally Team 129 

30 Evi Roes GWVV-tjes 127 

31 Amber Lucassen De Konijnen 126 

32 Kristel Jansen FC LucaYara 124 

33 Sven te Kaat FC Spikkel 121 

34 Niels Schweckhorst El swektas da faria de sousa 120 

35 Cas Aalders Cassieboys 118 

36 Marcel v/d Pavert Superboys 115 

37 Dirk Jansen DJ-United 114 

38 Patrick Visser Varsselderse Boys '51 114 

39 Martijn Klompenhouwer De Beste 2 113 

40 Jorick Messink Het nieuwe GWVV 4 111 

41 René Hakvoort De Hakkies 106 

42 Nanny Flipse Latissimus Dorsi 105 

43 Robin Klompenhouwer FC Robin 105 

44 Roos Lucassen De Stipjes 105 

45 Wim Klompenhouwer De Smurfen 105 

46 Eugène Lucassen Lucky Boys 103 

47 Peter Roes FC Langs de lijn 103 

48 Jacco te Kaat Tekati 100 

49 Jordy Bussink FC Bal in de sloot 100 

50 Jurgen Schut B.L.D.N. 98 

51 Hans Boland FC Veldzicht 97 

52 Noa Roes S.D.O.-tjes 95 

53 Arnold Versleijen Welkoop 94 

54 Ties Flipse De Graafschap 89 

55 Paul Schut Tuinploeg 86 

56 Ton Scholten Swinging Stars 85 

57 Karin Boland-van Aalst GWVV Forever 84 

58 Tim Jansen FC Spikkel 2 80 

59 Marloes Bruins FC Phineas & Ferb 74 

60 Casper Bussink FC Talentjes 71 

61 Twan Berndsen And then!?! 68 

62 Hans Bruins FC Groen als echt gras 66 

63 Jordy Steverink SWAG 1 58 

64 Nico Marcus Super Canon 52 

65 Sjoerd Immink FC Driet 51 

66 Douwe Flipse Ajax 50 

67 Sebastiaan Flipse Kazantip 30 

68 André Bussink De Jonkies 29 

69 Ires Heutinck VV Gendringen 19 
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behaald door het echtpaar Theo & Marijke van Wessel. Mede door de doelpunten van zoon Danny en 
schoonzoon Jeroen bij het tweede elftal, haalden zij maar liefst 20 punten! Die (doel) punten werden dan 
ook gevierd tijdens het feestje van Theo, hij werd die dag 60 jaar, nog proficiat!  
De maandprijs gaat dit keer naar de coach die op de 40e plek staat in de superelf, ivm 40 jaar boogbal. En 
dat is coach Jorick Messink met zijn team ‘Het nieuwe GWVV 4’.  
Jorick, geniet van je etentje bij Superelfsponsor ‘De Bank’ in Doetinchem! 

 
Volgende maand in Boogbal 8 zullen we zien wie uiteindelijk de superelf gaat winnen en daarbij 
geven we ook nog enkele (troost) prijzen weg. 
 

Bekijk iedere dinsdag de tussenstand op de site www.gwvv.nl, (klik op clubblad De Boogbal en onderaan klik je op 
Superelf). 
 

Succes allemaal! 
 

Marco 
 
 

Het nieuwe GWVV 4’ van Jorick Messink;  

 
Luuk Egberts 

Maikel Liebrand       Martin Bolk     Arthur Bonenkamp 
Rick Hendrixen        Chiel Terhorst        Jos Ketelaar                                 

Jurjan Wezenberg  
Twan Berndsen  Frank v/d Schuur   Jimi Moreno  

E en vaak geziene spreuk in 
menig kantine of op bordjes 
naast het voetbalveld. Ik heb het 

altijd een mooie zin gevonden, vanwege de rijm 
maar meer nog vanwege de inhoud. En wie je het 
ook vraagt, men is het er altijd roerend mee eens: 
“Die man komt ook maar voor zijn plezier” en “Het 
is helemaal vrijwillig, je mag allang blij wezen dat 
je er eentje hebt”. Dus moeten we respect voor de 
scheidsrechter hebben en zeker niet uitschelden, 
niet als we supporter zijn maar ook niet als we in 
het veld staan. Totdat…..hij ineens tégen ons fluit, 
dan veranderen blijkbaar de regels! 

Nog zo eentje: Aan het begin van ieder seizoen 
wordt er steevast afgesproken: “We nölen niet op 
elkaar in het veld, maar we gaan alleen positief 
coachen.”  Ook een hele mooie en ook hiervoor 
geld dat eenieder het ermee eens is. We vinden 
allemaal dat nölen een averechts effect heeft op 
het spel, ieder doet zijn best. Voor de een leidt 
“zijn best doen” nou eenmaal tot een beter re-
sultaat dan voor de ander, het is niet anders. En 
daarbij komt ook nog dat dat genöl in het veld zo’n 
slechte indruk maakt, bij de tegenstander en zeker 
ook bij het publiek. Maar goed dus dat we afspre-
ken dat we dat genöl tot een minimum willen 
beperken en waar mogelijk zelfs uit willen bannen. 
We gaan nog net niet zover om daar sancties, 
zoals bijvoorbeeld wisselen of een blaadje bier, op 
te leggen.  

Echter, nu is er een dilemma ontstaan. Een niet 
nader te noemen persoon heeft een ietwat andere 
definitie van positief coachen. In de wedstrijd Ajax 
Breedenbroek – GWVV werd dit nog eens extra 
duidelijk. Dit tot ergernis van ondergetekende die 
besloot om de overtreding van de bovenin geno-
emde 2e afspraak niet tijdens de wedstrijd maar na 
de wedstrijd uit spreken. Dit zou immers geen 
negatief beeld van ons team ten opzichte van de 
tegenstander en zijn supporters geven. Op zich 
een heel goede gedachte, ware het niet dat het 
uitspreken al begon voordat de kleedkamer be-
treden was en het uitspreken veranderde in 

bekvechten. Duidelijk dat dit dus nog een veel 
slechter visite kaartje was dan het elkaar 
toeschreeuwen in het veld.  De leiding en de aan-
voerder van GWVV5 besloten dan ook samen om 
de beide heren disciplinair te schorsen.  Terecht. 

Maar waar blijft nu het dilemma vraagt U zich af, 
welnu hier komt het. Diezelfde leiding en aan-
voerder besloten in dezelfde wedstrijd waarin dus 
de schorsing plaatsvond om bovengenoemde 1e 
afspraak te overtreden. In de wedstrijd tegen VVL 
op zaterdagmiddag 14 April was onze aanvoerder 
het niet eens met de beslissing van de 
scheidsrechter en dat maakte hij hem duidelijk 
door woorden te gebruiken die men normaal ge-
bruikt voor mensen die een voorkeur hebben voor 
hun eigen geslacht. De scheidsrechter was hier 
niet van gediend en vroeg daarop de aanvoerder 
om 5 minuten af te koelen naast de kant. Toen die 
5 minuten in de ogen van de leiding voorbij waren 
reageerde de scheidsrechter in de ogen van de 
GWVV 5 leiding niet snel genoeg. Dat uitte hij door 
de mening te ventileren dat de scheidsrechter een 
geesteszieke was. De scheidsrechter, die wel de-
gelijk op de hoogte was van afspraak 1, drong er 
vervolgens zeer sterk op aan dat de leiding het 
gehele sport terrein zou verlaten. 

Al met al kan ik niet anders dan concluderen dat 
we ook hier een slecht visite kaartje hebben 
achtergelaten en verzachtende omstandigheden 
dat het bij VVL altijd zo gaat gelden in mijn ogen 
niet. En er komt nog eens bij dat het visite kaartje 
ditmaal is afgegeven door de aanvoerder en door 
de leiding die toch eigenlijk het goede voorbeeld 
dienen te geven. Het kan alleen nog maar erger 
worden als diezelfde aanvoerder en leiding besluit-
en dat zij boven “de afspraken” verheven zijn en 
dus niet disciplinair gestraft hoeven te worden. Het 
zal mij benieuwen of er een vorm van klassen-
justitie bestaat bij GWVV 5. Ik kom in ieder geval 
de eerstvolgende wedstrijd na het uitkomen van 
deze Boogbal met de fiets. 

Proost, Frank van de Schuur 

Wie op de scheidsrechter scheld…. 

hoort niet op of in het veld!  

http://www.gwvv.nl
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 
Uitslagen G.W.V.V.: 

24-3-2012 GWVV E2G FC Trias E10 3 2 

24-3-2012 GWVV D1G Peeske 't D2 1 4 

24-3-2012 GWVV E1 RKZVC E2 1 8 

24-3-2012 GWVV C1G AD '69 C1 4 2 

25-3-2012 GWVV 2 GSV '38 4 3 1 

25-3-2012 Ajax B 4 GWVV 5 2 2 

25-3-2012 GWVV 4 Keijenburg. Boys 4 1 7 

25-3-2012 GWVV 1 Zelhem 1 1 3 

31-3-2012 GWVV E2G AZSV E4 3 2 

31-3-2012 Gendringen E2 GWVV E1 6 7 

31-3-2012 Sint Joris D1GD GWVV D1G 4 1 

31-3-2012 GWVV C1G Silvolde C2 3 3 

1-4-2012 DCS 5 GWVV 2 1 2 

1-4-2012 GWVV 3 Ulftse Boys 5 3 6 

1-4-2012 GWVV 5 FC Trias 10 5 2 

1-4-2012 Meddo SC 4 GWVV 4 1 1 

1-4-2012 Vosseveld 1 GWVV 1 4 1 

7-4-2012 Varsseveld C2 GWVV C1G 2 2 

7-4-2012 GWVV 1 Ulftse Boys 1 1 2 

14-4-2012 GWVV D1G 
Den Dam / NVC 
D1G 2 4 

14-4-2012 GWVV E1 Longa '30 E4 2 7 

14-4-2012 Dinxperlo E1 GWVV E2G 14 2 

14-4-2012 RKZVC C1 GWVV C1G 2 2 

15-4-2012 GWVV 2 Varsseveld 4 4 1 

15-4-2012 NVC 2 GWVV 3 2 2 

15-4-2012 VVL 3 GWVV 5 2 1 

15-4-2012 GWVV 4 Terborg 4 2 5 

15-4-2012 GWVV 1 Terborg 1 1 1 

 Wij feliciteren Pascal Sloot en Debby met de 
geboorte van hun dochtertje Nila. 

 Het kunstgras heeft volgens Jules van de Pavert 
meer voordelen dan alleen met slecht weer kun-
nen voetballen. “I’j komt sowieso op een hoger 
niveau te voetballen want het kunstgrasveld ligt 
zo’n 15 centimeter hoger.” 

 Dat ook GWVV 5, de ‘oudjes’ onder ons voor 
kunstgras kozen is niet zo verwonderlijk. Als je 
ouder wordt wordt alles toch ‘kunst’  en in dat 
rijtje past kunstgras wel tussen. Dus in het rijtje 
kunstgebit, kunstgehoor, kunsthaar, voegen we 
die eraan toe. Als het voetbal bij hen dan ook 
nog een keer tot kunst verheven wordt dan zou 
dat helemaal mooi zijn! 

  Na de teleurstellende wedstrijd van GWVV 1 
tegen Ulftse Boys werd er flink gespeculeerd 
hoe het nu zo kwam dat er tegen 9 man nog niet 
gewonnen kon worden. Een speler van een la-
ger spelend team opperde zelfs dat het beter 
was om met 9 man de wedstrijd te beginnen, in 
de rust 3 van deze 9 man te wisselen om vervol-
gens met 5 nieuwe fitte spelers de 2e helft te 
beginnen met 11 man en dan toe te slaan. De 
vraag is echter of dit volgens de regels wel is 
toegestaan. Misschien een idee voor komende 
zondag in de wedstrijd tegen Ulftse Boys. 

 Genoeg gezegd over deze wedstrijd, de jongens 
zullen de steun van het publiek de komende 
wedstrijden hard nodig hebben. Wij roepen hier-
bij dan ook iedereen op om als 12e man hier-
achter te gaan staan dan moet dat toch lukken. 

 

Een goed adres: 

   

Bedankt!! 

B ij deze wil ik iedereen hartelijk 
bedanken voor het medeleven in de 
vorm van bloemen, kaartjes en 
sterkte wensingen bij mijn operatie 
in het ziekenhuis. Ook wil ik de 
bouwcommissie van ’t Dorpshuus ont-
zettend bedanken voor het ontbijt dat 
mij werd aangeboden op vrijdagmorg-
en 13 april die 
live werd uitge-
zonden op Opti-
maal FM. 
 
Henk Masselink     
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 
Marcel van de Pavert tel. 686163 
Ellen Rots tel. 685775 
Clemens Wissing tel. 640815 
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 
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 tel. 632260 
Bennie Mulder tel. 631625 
Peter Roes tel. 632025 
Kristel Aalders tel. 632727 
Ferenc Schepers tel. 640067 
Isabel Frazer tel. 631810 

Jeugdnieuws 

 Competitieverloop 
Om te beginnen de C junioren. Zij zijn nog steeds ongeslagen! Eén 
wedstrijd gewonnen en de rest   gelijk gespeeld! De D pupillen hebben 
wat pech de laatste weken en hebben helaas geen punten kunnen 
pakken. De E1 heeft het moeilijk in de tweede klas, maar wint wel af en 
toe. De E2 is in de derde klasse ingedeeld, maar komen daar ook 
zware tegenstanders tegen. De SSL heeft haar draai gevonden en is in 
the winning mood. 
 

 Leider D1 
Leider Marco Menke van de D1 moest zich helaas een aantal 
wedstrijden als leider afmelden ivm zijn werk. Ook de resterende 
wedstrijden kon hij niet met zekerheid zeggen of hij aanwezig kon zijn. 
In overleg met Marco hebben we besloten om een vervanger te zoeken 
voor de resterende wedstrijden. Freddie Besselink hebben we bereid 
gevonden om de laatste wedstrijden te leiden. Freddie alvast bedankt! 
Natuurlijk ook Rene en Andre bedankt voor het al eerder invallen als 
leider. 
 

 Jeugdbestuur 
In de vorige Boogbal al genoemd dat een aantal jeugdbestuursleden 
aan het einde van dit seizoen stoppen. Dat zijn Marcel van de Pavert 
en Ellen Rots. Sven Maatman en Sven te Kaat nemen hun plaats in. 
Ted en Chiel zullen ook zeker een aandeel hebben. 
 

 Teamindeling seizoen2012/2013 
In mei zullen de teamindeling voor volgend jaar bekend worden. Mo-
menteel zijn we bezig om alles op een rijtje te zetten voor het volgende 
seizoen. Graag af en aanmeldingen ruim op tijd aangeven. 
 

 Kamp 
Alle jeugdleden hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor het 
kamp op 1,2 en 3 juni. Het beloofd een geweldig weekend te worden 
met vele activiteiten. Denken jullie eraan om je voor zondag 29 april op 
te geven? 

24-03-2012 
 
Gwvv C1 – AD’69 
 
Een heerlijke zonnige zaterdagmiddag was weg gelegd voor onze 
mannen om het op te nemen tegen AD´69 uit Aalten.  
Voorafgaand aan deze wedstrijd werden Ingrid en Paul Rabelink nog 
even in het zogeheten ´zonnetje´ gezet, dit omdat ze in de winter altijd 
voor ons klaar stonden om met de C1 een bezoek aan sportschool 
Physique te brengen daarvoor willen we nogmaals onze dank uit spre-
ken. Voor de winterstop hebben we het uitduel tegen deze tegenstand-
er gespeeld, daar werd het op het laatste moment enigszins gelukkig 
voor ons 2-2. We wisten dus dat we vandaag onze borst nat moesten 
maken om deze tegenstander te verslaan. 
 
Voorafgaand werd nogmaals benadrukt dat we alleen de volle 3 punter 
zouden pakken als we weer hetgeen zouden gaan doen waar we zo 
goed in zijn, de bal snel van voet naar voet laten gaan. Dit mochten we 
doen voor een mooi aantal supporters die de moeite hadden genomen 
om naar de talenten uit Varsselder te komen kijken. 
 
Gwvv sprong erg goed uit de startblokken de persoonlijke duels 
werden gewonnen en voetballend werd al snel duidelijk dat we een 
stapje verder waren dan onze tegenstander. Dit goede spel resulteerde 
dan ook al snel in een enorme kans voor Juul Rabelink naar prachtig 
voorbereidend werk van Robin Klompenhouwer schoot hij de bal op 
het ´houtwerk´. Niet veel later was het wel raak een prachtig uitge-
voerde counter begon bij Casper Bussink die de bal gericht uittrapte 

Wedstrijdverslagen C-junioren 
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naar Thomas Wissing deze stak het middenveld 
over, speelde de goed los gekomen spits Juul in 
en deze legde de bal keurig neer voor Kris 
Hebbink die de bal dan ook buiten bereik van de 
doelman van AD´69 tegen de touwen werkte, 1-0. 
Kris dit jaar erg op dreef krikte hiermee zijn doel-
punten totaal tot 16 doelpunten. Na wederom een 
sterke aanval leverde dit de ploeg een hoekschop 
op, deze werd voorgegeven, Lars Hendrixen re-
kende zich rijk en besloot in zijn droom althans 
een (van Basten) omhaal te maken helaas miste 
hij de bal volledig en konden we weer een hilarisch 
moment met de speler uit Veldhunten bijschrijven. 
Gwvv bleef voetballen en toen Merijn van Arragon 
besloot in te dribbelen werd het gevaarlijk, na 
goeie loopacties van zijn teamgenoten kwam hij 
naar een goeie actie oog in oog met de keeper en 
punterde hij de bal achter de doelman, 2-0. Helaas 
werd het spel na dit doelpunt minder waardoor er 
ook enkele kleine mogelijkheden ontstonden voor 
de gasten.  
 
Rust, hierin werd aangegeven dat we lekker 
moesten blijven voetballen maar zeker niet onze 
concentratie verliezen en denken dat we er al zijn. 
 
Zo sterk als we de wedstrijd begonnen zo slap 
startte we de 2e helft, de concentratie was minder 
de persoonlijke duels gingen verloren en er werd 
te veel gelopen aan de bal. Dit resulteerde dan 
ook in de 2-1 voor AD´69 waardoor we de gasten 
weer onnodig hoop gaven dat er wat te halen was 
vanmiddag. Gelukkig werden we optijd  wakker en 
invaller Joey Lenting werd weggestuurd door de 
vanmiddag wederom sterk spelende Thomas Wis-
sing, de bal was aanvankelijk iets te scherp maar 
door goed doorlopen van Joey kreeg hij de bal 
toch voorbij de doelman en kon hij de bal in een 
leeg doel schieten, 3-1. Hierna lagen er nog vol-
doende mogelijkheden om de stand een heel an-
der aanzien te geven het was dat Joey, Kris, Juul 
en Dion de echte scherpte ontbrak. Dan moest het 
toch maar van een van onze verdedigend in-
gestelde spelers komen. Wederom dribbelde de 
bere sterke Merijn het middenveld in en ging hij de 
combinatie aan, hij ontvang de bal weer om 
vervolgens met grote passen oog in oog met de 
goalie van AD´69 te komen, Merijn bewees dat hij 
behalve het aan banden leggen van spitsen ook 
ijskoud kan zijn voor het doel en stifte de bal over 
de uitgekomen keeper heen, 4-1. Hierna leek de 
wedstrijd klaar te zijn maar een van de spelers van 
de tegenstander dacht hier anders over hij had 
nog een fantastisch afstand schot in huis, van 20 
meter schoot hij de bal onderkant lat achter keeper 
Casper Bussink, 4-2. Einde wedstrijd. 
´De donderdagavond training stond in het teken 
van het in dribbelen van onze centrale verdedigers 
Lars en Merijn, je ziet dat door goed bewegen 
zonder bal van de rest en fantastisch dribbelen 
van Merijn dit ons en Merijn 2 doelpunten oplevert. 
Het is heerlijk werken met zo´n leergierige 
spelersgroep´ alduls coach: Ted van de Pavert. 
 
Opstelling: 
Casper Bussink©; Jan-Ole Kantus; Merijn van Arragon; 
Lars Hendrixen; Martijn Klompenhouwer (Maud Rots); 
Thomas Wissing; Sam Overbeek (Jordi Messing); Dion 
Mulder; Kris Hebbink; Juul Rabelink; Robin Klompen-
houwer (Joey Lenting). 
 

Voor foto’s van deze wedstrijd kijk hier: 
http://www.mijnalbum.nl/Album=JRAFJ83R en op 
http://www.mijnalbum.nl/album=AOOGETTX 

07-04-2012 
 
SC Varsseveld C2 – Gwvv C1 
 
Vandaag stond de uitwedstrijd tegen SC 
Varsseveld op het programma, hier hadden we 
voor de winterstop ook al tegen gespeeld (3-0 
overwinning destijds).  

We moesten het vandaag wel gaan doen met een 
heleboel twijfelgevallen; Kris (enkel), Martijn (lies), 
Jan-ole (niet getraind), maar gelukkig lopen er nog 
meer talentvolle voetballers in Varsselder rond, zo 
reisden Jarno Lippets, Menno Berndsen en Bart 
Rots ook mee af naar Varsseveld. 

De warming-up leek al helemaal nergens op, en 
dat werd de jongens ook duidelijk gemaakt vooraf-
gaand aan de wedstrijd. Misschien had het te 
maken met de vrijdagavond ervoor wederom het 
welbekende T-dance, waar ook aan aantal 
jongens zijn kunsten wilt vertonen, dus de groep 
moest wel degelijk even wakker geschud worden. 
 
We begonnen de wedstrijd met constant een goed 
verzorgde opbouw van achteruit maar als we op 
de helft van de tegenstander kwamen maakten we 
constant verkeerde keuzes, zowel met als zonder 
bal. Vanuit de tegenstander kwam eigenlijk nau-
welijks gevaar, zei het zo dat de rechtsbuiten van 
Varsseveld behoorlijk snel was en hierdoor on-
tstond er zowaar nog wat gevaar. Martijn 
Klompenhouwer kon als snel niet meer verder, de 
linksback werd gewisseld voor Jarno Lippets. 
Helaas werd het  10 minuten voor rust wel 1-0 
voor de thuisploeg. De rechtsbuiten versnelde 
over rechts zowel Jarno als Lars en schoot in de 
korte hoek raak hiervoor had Robin Klompen-
houwer net een enorme kans om zeep geholpen. 
De ruststand was dan ook 1-0. 
 
In de rust werd aangegeven dat we aan de bal 
meer lef moesten tonen om tot grote kansen te 
komen, verder kwamen de normaliter ba-
siskrachten Kris Hebbink en Sam Overbeek weer 
in de ploeg. 
 
We startten erg goed en dit resulteerde al direct in 
een kansje voor spits Juul Rabelink. Varsseveld 
kwam er niet meer aan, Gwvv liet de bal goed 
rond gaan tegen de fysiek sterke mannen van 
Varsseveld. Gwvv was aan het drukken maar tot 
echt grote kansen kwam het nog steeds niet, wel 
zorgden de gevaarlijke buitenspelers Kris en Rob-
in voor veel gevaar, het doelpunt kon niet uit-
blijven. Helaas viel deze aan de andere kant, een 
niet gemikte lange bal viel tussen de verdedigers 
en onze keeper Casper, deze had alle tijd om de 

(vervolg verslag C-junioren) 

http://www.mijnalbum.nl/Album=JRAFJ83R
http://www.mijnalbum.nl/Album=AOOGETTX
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Een Portret van 

Thomas Wissing 

en 

Sam Overbeek 

(vervolg C-junioren) 

bal op te pakken en de opbouw weer te gaan spe-
len maar de doorgaans zo betrouwbare sluitpost 
gaf een cadeautje weg aan de doorgelopen aan-
valler, die de bal in een leeg doel binnen kon 
schuiven, 2-0. Langs de kant konden we onze 
ogen niet geloven, maar gelukkig pakte de ploeg 
het fantastisch op, het goede spel bleef aan en er 
ontstonden ook betere kansen, allereerst kreeg 
Juul de bal in de 16 op een presenteerblaadje 
maar vergat de bal aan te nemen waardoor deze 
door rolde en bij een Varsseveld verdediger bel-
andde. Een vrijetrap op 20 meter te nemen voor 
Varsselder, Dion Mulder nestelde zich achter de 
bal en schoot deze knap raak in de verre hoek. Dit 
betekende zijn eerste doelpunt in competitieverb-
and voor Gwvv C1. Hierna ontstonden er enorme 
kansen, eerst was het de doorgeschoven verdedi-
ger Merijn van Arragon die de ingevallen Bart Rots 
naast zich zag maar de bal veel te hard af legde 
waardoor deze bij de hoekvlag belandde. Vervol-
gens kreeg dezelfde Merijn nog 2 enorme kansen, 
ook Juul en Kris hielpen nog aan aantal mo-
gelijkheden om zeep. Lars Hendrixen was nog 
dichtbij met een kopbal uit een goeie hoekschop. 
Al met al enorme kansen maar zolang ze niet 

worden benut sta je nog steeds achter. De 
wederom sterk spelende Robin kreeg in de 16 een 
ongelofelijke schop van zijn tegenstander wardoor 
hij het veld moest verlaten maar Gwvv  geen straf-
schop kreeg. Gelukkig was het de E-pupil Bart 
Rots die net voor tijd soleerde door de defensie en 
in het strafschopgebied op ernstig grove wijze 
werd neer geschopt waar dan ook terecht een 
penalty voor werd gegeven. Deze werd feilloos 
binnengeschoten door middenvelder Thomas Wis-
sing, 2-2. Waarna de scheidsrechter affloot.  
 

‘Het goede veldspel in de 2e helft moet je belonen 
met doelpunten, de kansen waren er in overvloed 
maar helaas werden deze niet benut.’ alduls 
coach: Chiel Terhorst 
 
Opstelling:  
Casper Bussink©; Maud Rots (Jan-ole Kantus); Merijn 
van Arragon; Lars Hendrixen; Martijn Klompenhouwer 
(Jarno Lippets); Thomas Wissing; Dion Mulder; Jordi 
Messing (Sam Overbeek); Menno Berndsen (Kris 
Hebbink); Juul Rabelink; Robin Klompenhouwer (Bart 
Rots) 

Naam:  Thomas Wissing Sam Overbeek 

Team:  Gwvv C1 Gwvv C1 

Wat is jou positie:  Middenvelder Rechts half 

Favoriete trainer:  Chiel, Ted en Kees Chiel, Ted en Kees 

Hoe doet je team het in de 

competitie:  

Goed we zijn gelukkig nog 

ongeslagen 
Best wel goed 

Op welke plek denk je te 

eindigen met je team:  
eerste 5 1e plek natuurlijk 

Kunstgras ja/nee:  jazeker ! ja 

Beste voetballer? Van 

GWVV 
Kees van de Pavert Kees van de Pavert 

Van Nederland:  Dirk Kuyt Luuk de Jong 

Van de Wereld:  C. Ronaldo Messi 

Favoriete voetbalclub? Feyenoord en De Graaf-

schap 
De Graafschap 

Van Nederland:  

Buitenland:  Real Madrid Barcelona 

Wie word kampioen in Ne-

derland:  
Feyenoord  FC Twente 

Op welke plek eindigt De 

Graafschap in de competitie:  
17e  op de 17e plek 

Wat vind je van het Neder-

lands Elftal:  
de laatste tijd niet goed 

ik vind dat ze het 

goed doen 

Hobby’s:  voetbal voetbal 

Favoriete website:  hyves.nl grepolis.nl 

Favoriete muziek:  top40 pop muziek 

Favoriete tv-programma:  studio sport voetbal international 

Favoriete eten:  patat patat 

Wie zou je wel eens willen 

ontmoeten:  
C. Ronaldo Messi 

Wat wil je later worden:  Opa Prof voetballer 

Op welke school zit je:  Wesenthorst Pius X 

Aan wie wil je de groeten 

doen:  
Ted van de Pavert 

Aan alle mensen die 

de boogbal lezen 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

DORPSKALENDER  

kijk voor complete dorpskalender op www.varsselderveldhunten.nl  

April: 
20 Opening dorpshuus 
30 Koninginnedag 
Mei: 
4 Dodenherdenking 
19 Jan Rieken Toernooi 
22 Vergadering Dorpsbelangen 
Juni: 
6-9 Ulftse Avondvierdaagse 
16-19 OLV Gilde Kermis 

SCOUTING GENDRINGEN 

‘t KOMPAS 

 Tulpstraat 6 

 Gendringen 

www.scoutinggendringen.nl 

info@scoutinggendringen.nl 

@scoutinggendr  

I n ons derde artikel willen wij iets vertellen 
over de scoutingheld.en over onze speltak-
ken, dit keer zijn dat de Scouts. 
Scouting heeft een heuse held. Het verhaal gaat 
dat er heel lang geleden een was draak waar ie-
dereen bang voor was. Ze offerden regelmatig 
schapen en toen alle schapen op waren, offerden 
ze mensen. Tot op een dag met een lot de de 
dochter van de koning getrokken werd. Joris trof 
haar vlak bij de draak aan en ging het gevecht 
aan. Natuurlijk doodde hij de draak, waardoor de 
prinses gered was. Sindsdien werd Joris als 
(bescherm)heilige gezien en noemde men hem 
Sint Joris. Hij werd gezien als een dappere ridder 
die goede dingen deed.  
Binnen scouting is het belangrijk dat je anderen 
helpt waar je kunt, net als Sint Joris toen deed. 
Een speciale dag om daarbij stil te staan is 23 
april, dat is ook wel de gedenkdag van Sint Joris. 
Dan nog even iets anders. Rechts bovenaan elk 
artikel ziet u altijd onze gegevens staan. Vanaf nu 
staat daar een extra regel bij onder. Omdat we als 
vereniging graag met onze tijd meegaan, hebben 
we sinds kort ook een eigen twitteraccount: 
@scoutinggendr.  
Volg ons om altijd op de hoogte te blijven van de 
laatste informatie, tips en leuke weetjes! 
 
Nu dan wat meer informatie over de Scouts. Ook 
voor deze groep is er sinds vorig jaar een nieuwe 
(gezamelijke) naam, hoewel we voor het gemak 
nog altijd spreken van Verkenners en Gidsen. Voor 
de Gidsen zijn we overigens nog op zoek naar 
nieuwe leiding. Voor meer informatie over deze 
vacature verwijzen we u ook graag naar onze web-
site.  
 
Scouts 
Verkenners    Gidsen 
jongens van 11 tot 14 jaar  meisjes van 11 tot 14 
     jaar 
vrij van 19.00 - 21.00 uur ma van 19.00- 20.30  

verkennersgendringen@gmail.com 
gidsengendringen@gmail.com  
 
Ben je tussen de 11 en 15 jaar en 
wil je graag samen met anderen iets 
op touw zetten? Jouw leeftijdsgeno-
ten kom je dan tegen bij de  Scouts. 
Als het weer het even toelaat gaan zij op avontuur 
in het  buitenleven. Je herkent de Scouts aan hun 
beige blouse. Scouts  laten de veilige muren van 
het gebouw achter zich en gaan de  
wereld verkennen. Wat ze hebben geleerd bij de 
jongere groepen gaan ze nu echt gebruiken. Er 
wordt actie verwacht. Je eigen tent opzetten, ko-
ken op je eigen vuurtje, op eigen benen staan,  
samenwerken, je eigen mening ontwikkelen. Ze 
hebben hierbij vooral veel plezier, ze creëren hun 
eigen avontuur en ontmoeten vrienden voor het 
leven. En ze gaan natuurlijk elk jaar op zomer-
kamp. De leiding zorgt voor de belangrijke dingen, 
zoals een locatie voor het  kamp, hout voor het 
kampvuur, een uitdagend programma en natuurlijk 
af en toe iets geks tussendoor. Maar verder doe je 
het samen met je groepsgenoten.  
 
Tot de volgende Boogbal!  

Ontspanningsmiddag 

Afd.Varsselder  

Veldhunten. 

O p woensdagmiddag 4 april jl. hadden de 
vrijwilligsters van De Zonnebloem een crea-
tieve middag georganiseerd in het nieuwe 
Buurthuus in Varsselder. 
Om 14.00 uur begon de middag met een 
kop koffie en cake. 
Daarna werden er canvas fotolijstjes uitgedeeld en 
kreeg iedereen een foto met zichzelf erop van één 
van de ontspanningsmiddagen. Die werden op de 
lijst geplakt en konden versierd worden met kunst-
bloemen, en beschilderd worden. 
Er blijkt nog heel wat schildertalent te zitten in 
Varsselder onder de senioren! 
Na de pauze waarin iedereen een drankje met 
hapjes kreeg gingen we de volgende creatieve 
opdracht maken: een doosje vouwen en deze 
mocht door de gasten versierd worden met paasfi-
guurtjes, paasstickers, en weer werd de penseel 
gehanteerd om prachtige voorstellingen te maken. 
Natuurlijk werden de doosjes gevuld met heerlijke 
chocolade eitjes. Iedereen ging voldaan en tevre-
den met hun kunstwerkjes voor Pasen naar huis. 

Namens de vrijwilligsters Dianne Bujak. 

http://www.scoutinggendringen.nl
mailto:info@scoutinggendringen.nl
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(vervolg dorpsnieuws) 

Cursus en activiteiten  

aanbod Voorjaar 

2012  

Fidessa Welzijn.  

I n het voorjaar 2012 is er 
weer een groot aanbod aan cursussen en acti-
viteiten voor jong en oud. Sommige cursussen /
activiteiten starten binnenkort, dus wees er SNEL 
bij. Deelname gebeurt op basis van inschrijving.. 
Opgave bij de receptie van Fidessa Welzijn Loca-
tie ’t Klooster  
F.B. Deurvorststraat 43  7071 BG Ulft,                    
0315- 695920, info@fidessawelzijn.nl 

Activiteitenkalender voorjaar 2012        
Selectie uit het aanbod mei- juni 2012.  

 
 8 mei Start koken voor mannen Ulft 
 8 mei  Start workshop wijnen Varsseveld 
 8 mei Film en workshop over Facebook 
 9 mei Start workshop 4 informatica bankieren 
  en internet Ulft 
15 mei Start workshop wijnen Ulft 
16 mei Start fotografie basis Terborg 
23 mei Start workshop 5 informatica presenta
  tie CD   Ulft 
24 mei Start workshop 6 informatica vervolg 
  basiscursus office Ulft 

29 mei Workshop sociale media (MSN/Hyves) 
  voor ouders 
1 juni  Workshop 2 word gevorderden Ulft 
12 juni Pannenkoekmiddag  Klooster Ulft 
24 mei Start workshop 6 informatica basiscurs
  us office Ulft 
29 mei Workshop sociale media (MSN/Hyves) 
  voor ouders 

Geslaagde opzet Voorjaarsconcert 

Fanfare St. Gregorius. 

 

F anfare St. Gregorius heeft een prima voor-
jaarsconcert achter de rug. Voor het eerst in het 
prachtige Dorpshuus was er een indrukwekkend 
podium gebouwd. Het deed vele mensen aan de 
popzaal van de DRU cultuurfabriek denken. Waar 
een klein dorp groot in kan zijn..... Na de opening 
van de voorzitter liet de Fanfare horen waarom zij 
vorig jaar op het muziekconcours een eerste prijs 
hadden gewonnen. Het concoursnummer werd 
uitstekend uitgevoerd. Hierna een bijzonder optre-
den van de jongste blokfluitster Britt Messing, be-
geleid door haar broer. Hoogtepunt van deze 
avond was het eerste optreden van de nieuw ge-
vormde slagwerkgroep, een samenwerkingsver-
band van de Fanfare en het O.L.V. gilde. Een op-
treden dat bij het publiek erg gewaardeerd werd. 
De invloed van instructeur Colin Janssen was dui-
delijk te herkennen. Aansluitend mocht het bestuur 
een cheque van € 2.500,00 in ontvangst nemen 
van de Club van Honderd. Het concert ging verder 
met een optreden van het Jeugdorkest. Inmiddels 
uitgegroeid tot een groot orkest. Verassend was 
de gift van € 500,00 van de Rabobank Graafschap
-Zuid uit hand van Angelique Jansen, oud fanfare-
lid en dochter van “Mister St. Gregorius” Theo Jan-
sen. Zij had Fanfare St. Gregorius uitgekozen om 
dit bedrag te schenken. De Fanfare is uitermate 
blij met deze giften. Zij komen goed van pas voor 
aanschaf van nieuwe instrumenten en voor de op-
leiding van het record aantal leerlingen dat de Fan-
fare op dit moment heeft. Het concert werd met 
een gezamenlijke mars afgesloten. De opbrengst 
voor de collecte van fanfarelid Linda Jansen, die 
voor drie maanden in Malawi in Afrika in een zie-
kenhuis gaat werken, heeft € 175,00 opgebracht. 

mailto:info@sluseborch.nl
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Hiermee begon het in 1974………. 

……..38 jaar later in 2012  

een nieuwe start in ‘t Dorpshuus 

R ozenmoandag 20 februari 2012 
Al jarenlang bezochten wij de carnavals-
vereniging in de Tent. Wat hebben we vaak 
genoten van de vele acts, buuts, dansjes. 
Het waren super gezellige middagen en je kon 
nog eens heerlijk bijpraten met vele bekenden. 
Voor het eerst dit jaar werd het carnaval in ons 
prachtige nieuwe Dorpshuis gehouden. Wat een 
geweldig mooi gebouw en wat hebben vele nijvere 
handen en vrijwilligers er een stukje vakwerk van 
gemaakt Chapeau allemaal. 
Rozenmoandag 2012 niets vermoedend en heel 
verbaasd gingen Jan en ik naar het feest om weer 
heerlijk te gaan genieten van de buuts, de mop-
pen, de dansjes en alles wat ons verder werd ge-
boden. Het was weer lachen geblazen en we 
waren er weer eens een heerlijk middagje uit. 
Op een gegeven moment zou “De Zinkputter” van 
het jaar gekozen worden. Voorzitster Elly Massel-
ink ging van het podium af, de zaal in op zoek 
naar de zinkputter. Achter in de zaal zei ze: “Ik 
kan hem nog niet vinden.” Gelukkig dacht ik, zij 
gaat mijn huisje voorbij, tot zij bij onze tafel bleef 

staan en zei: “Ik heb haar gevonden.” 
Stomverbaasd en overrompeld gingen wij, Jan en 
ik, samen met Elly het podium op. Wat er dan 
door je heen gaat is niet te beschrijven. Toen even 
later onze kinderen met hun partners, kleinkind-
eren en ons jongste kleinkind Eline binnen 
kwamen, konden we ’t niet droog houden. 
Het is, was en zal altijd een prachtige herinnering 
voor ons blijven. Ik vind het een enorme eer en zal 
deze medaille met trots dragen. 
Graag willen wij de kinderen bedanken voor het 
aandragen van de vele gegevens. Ook willen wij 
de inwoners van Varsselder-Veldhunten bedanken 
voor de eer die ons te beurt is gevallen.  
 
Wij willen graag onze dank uitspreken aan het 
Bestuur van de carnavalsvereniging De Zinkput, 
de Raad van Elf, de Senaat, Prins Sven, Prins 
Jarno met hun gevolg en allen die hebben mee-
gewerkt aan dit mooie gebaar. 
Zinkputters en Putterinnekes …. Alaaf…..Alaaf  
 

Zinkputster van het jaar 2012  
Gerda Wienholts   

Dankwoord door Zinkputster van het jaar 
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Weet je nog van toen? 
 

O ver enkele weken is het weer Hem-

elvaartsdag en kennen we behalve van de 

kerkelijke betekenis, de dauwtrapdag. 

Dauwtrappen stamt af van 's-morgens heel 

vroeg uit de veren, als er nog dauw hangt en 

dan op de fiets voor een flinke tocht. Het was 

natuurlijk niet altijd dauwweer maar dit moet 

je met een korreltje zout nemen. Uit onze 

jeugdjaren kennen we het dauwtrappen op 

Hemelvaartsdag als iets avontuurlijks. Een 

vast gebeuren, dat je dagen ervoor al had 

afgesproken met een stel vrienden. Tochten naar Nijmegen, Apeldoorn of Arnhem waren gewoon, met 

onderweg de nodige rust en bezienswaardigheden. Daags ervoor werd de fiets in orde gemaakt, 

snelbinders, banden controleren en plakgereedschap klaargelegd. Verder zorgde je voor een stapel bo-

terhammen en een fles drinken voor de lange dag. Als 's-morgens op het verzamelpunt de groep com-

pleet was, werden de trappers in beweging gezet. Aangezien Hemelvaartsdag een zondag is, en toen de 

zondagsplicht nog waarde had, werd hier rekening mee gehouden, om onderweg een kerkdienst te vol-

gen. 

Het kerkje in Babberich was vaak een punt voor zo'n bezoek. Hier waren de bruine en witte paters ge-

vestigd, die we kenden van de jaarlijkse bedeltochten langs de deur. De naam bruine en witte paters had 

niets te maken met hun huidskleur, maar met de lange bruine en witte gewaden die ze droegen. Tijdens 

de preek vertelden ze over de betekenis van deze dag en over de mooie natuur in dit jaargetijde. We 

zaten dan ondertussen de boterhammen te tellen en de enkele guldens zakgeld in te delen voor de ver-

dere dag. Na de kerk had je een goed gevoel, over dat je 's-avonds thuis werd gevraagd: En ben je nog 

naar de kerk geweest? Verder fietsend was in de omgeving van Westervoort een klein cafeetje, en voor 

ons een pauzeplaats. De eigenaar stond bekend als "Water Dirk" en uit de verhalen hoorden we dat hij 

de jenever met water verdunde. Toen we dit ook een keer ondervonden met een glas ranja, wisten we 

zeker hoe deze man aan zijn bijnaam kwam. "Water Dirk" kon mooi vertellen en had ook een klein 

boerderijtje en een aantal koeien. Toen hem een keer werd gevraagd, of hij ook een koe had die magere 

melk en karnemelk gaf, lachte hij zuur en gaf als antwoord: Nee, wel een bol, die kan loeien als een si-

rene en met zijn neus fietsbanden kon oppompen. Zo was er op zo'n dag altijd wel wat te beleven, zo ook 

een bezoek aan een soort kluizenaar in Stokkum. Hij woonde aan de rand van het bos in een wit geschil-

derd huis, omringd door een aantal bouwvallige schuurtjes. Bij het betreden van het erf werden we be-

groet door een grote witte gans die enorm tekeer ging. Het was een waakdier van deze bewoner, die ook 

een groot geweer op de deel had staan. Hij kon mooi 

vertellen en zei o.m. dat hij geen vriend was van de bos-

wachter, die zijn naaste buur was. Wel van de Pastoor 

in Stokkum, omdat hij hem goed bedeelde in geld en 

natura. Verder was hij trots op allerlei kleindieren die hij 

verzorgde in de armzalige schuren. In latere jaren 

werden de dauwtrap tochten langer en fietsten we ook 

wel eens naar de Julianatoren in Apeldoorn en de 

Westerbouwing in Oosterbeek. Een hoog gelegen pret-

park, met een uitzicht tot in Nijmegen toe. Over en op de 

Veluwe was het genieten van de schaapsherder met zijn 

kudde, de konijnen en wilde varkens die er een los-

Een dauwmorgen 

Nostalgische bouwwerken 
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Vervolg Weet je nog van toen? 

bandig bestaan hadden. Toen we weer eens 

op de hei een boterham aten, kwam er een 

aantal varkens naar ons toe die ook honger 

hadden. De beesten waren zo tam, dat ze uit 

onze handen een stuk brood aanpakten. 

Opeens stond er ook zo'n groot vadervarken 

bij, met twee van die grote kromme slag-

tanden die niet veel goeds voorspelden. Hij 

kwam ook bedelen om voedsel, maar we heb-

ben toen toch maar de fie-tsen gepakt om 

verder te gaan. Bij dorstig weer, en als het 

geld op was, werd er op de terugweg nog wel 

een een beroep gedaan op een heidepomp 

ergens in een weiland. En als we dan 's-

avonds moe maar voldaan thuis kwamen, werden de verhalen van die dag aanhoord. Ondertussen 

voelde je de stijve spieren na soms meer dan 100 km fietsen. Nog steeds bestaat het dauwtrappen en 

kun je groepen fietsers in alle vroegte aantreffen. Het verplichte kerkbezoek op zo'n dag is echter uitster-

vende geworden. 

 

B. Kroesen. 

Wilde varkens op de veluwe 

N et als andere jaren willen we in Varsselder-Veldhunten ook deze keer 
even stilstaan en herdenken aan alle slachtoffers van oorlogen en geweld 
en vooral ook zinloos geweld.  
Daarom gaat onze aandacht ook uit naar de toestand in de wereld en dat is toch 
zeker een reden om bij stil te staan. Vooral de ouderen onder ons zullen beelden 
uit de 2e wereldoorlog nog in het geheugen hebben en alles wat daarin 
gebeurde. Maar ook nu, vandaag de dag, worden we dikwijls opgeschrikt door 
beelden van oorlog en geweld. Niet alleen de ouderen maar ook de jongeren 
worden in de hedendaagse tijd geconfronteerd met allerlei agressie, zinloos 
geweld en negatieve berichten uit de samenleving. Daar-om een goede gelegen-
heid voor herdenken en krachten te bundelen in moeilijke tijden. De avond wordt 
begonnen met een herdenkingsdienst in de kerk. Aanvang 19.15 uur, waarbij het 
herenkoor met enkele toepasselijke liederen deze dienst zal opluisteren en verder 
worden verzorgd door het 4 mei Comite. Aansluitend zal bij het oorlogsmonu-
ment, het beeld van Christus Koning, de kranslegging plaatsvinden. Dit zal 
gebeuren door enkele jongeren en nabestaanden van slachtoffers uit eigen dorp. 
Hierbij zullen tamboers en vendeliers van het O.L.V. Gilde hun medewerking ver-
lenen, evenals in de kerkdienst. Na de ode van de Last Post, zal er twee minuten 
stilte worden gehouden en we zouden u allen willen uitnodigen om vooral deze 
keer een bloem te leggen bij het monument. Daarna wordt deze herdenking af-
gesloten. We hopen dat u massaal naar deze gedenkwaardige avond komt om 
een teken van saamhorigheid te tonen en een bloem te leggen. 
 

Het 4 mei Comitè.  

Herdenking op 4 mei 2012 
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Standen en Topscoorders 2011-2012  

STAND 3
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Keijenburgse B. 1 19 38 52 33 

Ulftse Boys 1 19 35 46 30 

MEC 1 19 34 47 31 

Stokkum 1 19 33 47 34 

Vosseveld 1 19 28 41 42 

Bredevoort 1 19 27 31 29 

Terborg 1 19 26 39 44 

KSH 1 19 25 43 34 

MvR 1 19 24 49 39 

GWVV 1 19 21 29 38 

Zelhem 1 19 20 27 52 

SVGG 1 19 5 11 56 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVG '25 3 16 40 61 29 

Silvolde 6 15 39 69 13 

SVGG 2 16 37 50 22 

Sint Joris 2 16 35 56 28 

VIOD 9 15 27 34 33 

NVC 2 17 15 26 49 

Doetinchem 6 15 14 34 38 

Ulftse Boys 5 17 13 27 62 

GWVV 3 16 12 21 42 

FC Trias 9 16 11 27 58 

Varsseveld 8 17 9 20 51 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Rijnland 3 16 36 60 16 

GSV '38 4 17 35 67 34 

DCS 5 18 33 48 29 

GWVV 2 17 31 41 24 

VIOD 5 16 29 42 26 

OBW 4 15 23 34 35 

Kilder 3 17 23 37 37 

Varsseveld 4 16 19 26 40 

MvR 3 16 17 45 54 

Zeddam 2 16 12 21 57 

Zelhem 3 16 3 26 95 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Winterswijk 5 18 45 68 21 

Keijenburg. Boys 4 18 42 88 25 

FC Trias 7 18 38 68 30 

Gendringen 7 19 38 52 32 

AD '69 7 19 35 52 25 

Stokkum 3 18 28 62 48 

Bredevoort 4 18 24 34 36 

Terborg 4 18 20 55 51 

SVGG 3 18 17 32 81 

Meddo SC 4 18 10 25 90 

Ruurlo 8 18 8 23 68 

GWVV 4 18 8 23 75 

5e klasse C 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Terborg 1 4 10 9 5 

Keijenburgse B. 1 4 8 12 8 

MEC 1 4 7 9 4 

Vosseveld 1 4 7 8 5 

Zelhem 1 4 7 9 8 

Ulftse Boys 1 4 7 6 7 

Stokkum 1 4 6 8 6 

MvR 1 4 4 10 8 

Bredevoort 1 4 4 4 5 

KSH 1 4 2 5 7 

GWVV 1 4 2 4 9 

SVGG 1 4 0 1 13 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Etten 4 18 46 53 24 

SDOUC 6 18 45 60 16 

VVL 3 18 38 67 27 

Winterswijk 6 18 33 60 36 

GWVV 5 18 32 48 30 

Gendringen 6 18 29 59 46 

Ulftse Boys 6 18 28 69 38 

RKZVC 5 18 16 30 56 

FC Trias 10 18 14 23 51 

Dinxperlo 5 18 11 26 57 

MEC 5 18 11 19 96 

Ajax B 4 18 9 18 55 

Res. 7e klasse  
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Jurjan Wezenberg  4e  14 
Frank v/d Schuur  5e  13 
Theo Heutinck  4e + 5e  13 
Danny van Wessel  2e  11 
Kees v/d Pavert  1e  9 
Floyd Robben  3e   8 
Chris van Aalst   1e  7 
Marc Arnold  5e  7 
Han v/d Pavert  5e   6 
Rick Hendrixen  2e  5 
Tom Wanders  2e  5 
Niels Schweckhorst 1e   4 
Jelle Visser  2e  4 
Jeroen Aalders  2e  4 
Paul Geelen  2e + 5e   4 
Chiel Terhorst  1e   3 
Werner Wellink  2e   3 
Jos Ketelaar  3e  3 
Niels Huntink  4e  3 
Rene Hakvoort  5e  3 
Martin Bolk  1e  2 

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

MEC/Bredevoort C1GD 7 18 27 8 

WVC-Winterswijk C3 7 16 27 15 
AZSV C3 7 13 28 17 

GWVV C1G 7 11 17 13 

Longa '30 C3 7 10 16 7 

SC Meddo C1GD 7 10 22 16 

RKZVC C1 7 10 14 14 

Ruurlo C3GD 7 7 8 11 

Varsseveld C2 7 7 11 29 

Silvolde C2 7 5 9 18 

Haaksbergen C1D 7 5 9 19 

AD '69 C1 7 4 14 35 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Grol E3 5 15 23 7 

Longa '30 E4 7 15 37 24 

HSC '21 E2 6 12 27 18 

Witkampers E1G 5 9 13 12 

WVC-Winterswijk E4 5 8 24 16 
DZSV E1 6 7 23 13 

GWVV E1 5 6 17 28 

AD '69 E1 6 6 17 14 

RKZVC E2 6 5 18 27 

Gendringen E2 7 0 14 54 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Doetinchem D2 7 16 30 13 

VIOD D5G 7 14 17 12 
VVG '25 D4 7 13 20 9 

Den Dam / NVC D1G 7 13 21 15 

Zelos D3 7 13 13 7 

Terborg D2G 7 13 24 20 

Sint Joris D1GD 7 9 22 22 

Peeske 't D2 7 9 13 24 

DZC '68 D8 7 7 16 24 

Silvolde D2 7 6 16 22 

GWVV D1G 7 6 11 21 
Concordia-W D5 7 3 16 30 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
SDOUC E2 6 16 46 7 

Ulftse Boys E2 6 15 50 11 

WVC-Winterswijk E5 6 15 31 14 

Dinxperlo E1 6 13 47 18 

Silvolde E2 6 10 15 21 

AZSV E4 6 9 23 29 

Etten E1 5 6 24 22 

Varsseveld E4 6 6 19 22 

GWVV E2G 7 6 15 46 

SDOUC E3 7 4 15 45 
FC Trias E10 7 0 8 58 

Topscoorders C1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Kris  18 
Robin 8 
Juul 8 
Joey 7 
Thomas 5 
Merijn 3 
Sam 1 
Dion 1 
Lars 1 

Topscoorders E1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Bart  37 
Justin 15 
Douwe  13 
Jelle  10 
Robin 6 
Timo  6 
Eigen Goal tegenstanders 6 
Cas 4 
Sjoerd 3 
Maarten  2 

Topscoorders D1-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Menno  19 
Wessel  6 
Bart  5 
Jordy  3 
Cas 3 
Kay-Gee  2 
Bas  1 
Mick 1 
Rodney 1 
Maarten  1 
Sam 1 

Topscoorders E2-pupillen: 
naam:  aantal doelpunten 
Sem  34 
Koen 7 
Cas 6 
Douwe   5 
Milan 5 
Gijs 4 
Merlijn 4 
Bart  2 
Eigen Goal tegenstanders 2 
Kai 1 
 

 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   
Maik Jansen   1e  2 
Tim Jansen   1e + 2e  2  
Jimi Moreno   2e   2 
Marcus Schwartz   2e + 3e  2 
Twan Berndsen   3e  2 
Dennis Boerboom   3e  2 
Rien Klompenhouwer  5e  2 
Chiel le Comte   1e  1 
Ramiro Tersteeg   2e  1 
Bob Zweers   2e  1 
Erik Ketelaar   3e  1 
Koen Soontiëns   3e  1 
Gideon Sohilait   4e  1 
Micheal Liebrand 4e 1 
Jeroen Stieber 4e 1 
Jorick Messink  4e 1 
Sebastiaan Kissing  4e 1 
Ferdie v/d Pavert  5e 1  
Walter Hendrixen  5e 1 
Mark Welling  5e 1 
Jordy Bussink  5e 1  

 

 


