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Nieuws

O
p het moment van schrijven bevinden we
ons al in de maand december. De laatste

seizoenen is er van voetbal in de maand december niet veel terechtgekomen. Nu lijkt het erop,
alhoewel zich buiten inmiddels de 1e winterse
buien aankondigen, dat we ook in december nog
enkele wedstrijden kunnen spelen, zeker nu we
gebruik kunnen maken van het kunstgrasveld.
De bovenstaande regels zijn geschreven voordat
er afgelopen dinsdag 4 december een definitieve
streep ging door het programma van de amateurwedstrijden in het weekend van 8/9 december.
Dit keer niet vanwege de slechte staat van de
velden maar omdat er een krankzinnige actie
uitgevoerd werd door een aantal jeugdspelers van
Nieuw Sloten op jeugd grensrechter Richard Nieuwenhuizen van Sc Buitenboys te Almere met de
dood als gevolg. In deze Boogbal zullen we hierbij
stil staan, hoe het uiteindelijk zover heeft kunnen
komen.
We kunnen ons nu opmaken voor de kerst en het
oud en nieuw. Even het voetbal laten rusten voor
wat het is, dat kan op momenten ook heel goed
zijn. Niet elke week het gevoel hebben van het
‘moeten’ presteren, even de druk eraf en de accu
opladen voor de 2e helft van de competitie. Een
tijd van bezinning onder de kerstboom, niet te veel
achter uit kijken maar vooral vooruit en leren van
de dingen die we dit jaar ‘anders’ hadden willen
doen.
Voor GWVV is het al jaren een traditie om het jaar
af te sluiten met de potstootavond. En ook dit jaar
zal dit weer gebeuren en wel op donderdagavond
20 december. We hebben de ludieke actie van
onze boogbalbezorger Jan Zweers van een jaar
geleden nog vers in het geheugen liggen waarin
hij zich tijdens de feestdagen ontfermde over de
trofee en op de nieuwjaarsbijeenkomst spijt betuigde. Het potstoten is voor alle GWVV-leden, dus
als je ondersteunend lid bent ben je ook van harte
welkom.
Terugkomend op het voetbal, de 1e helft van de
competitie zit er bijna op en over de hele linie kunnen we bij GWVV tevreden zijn over de prestaties.
Het 1e elftal had liever enkele plaatsen hoger
gestaan, maar door de te wisselende prestaties
werd er van de ploegen die onderin staan verloren
en van de bovenste ploegen gewonnen. Met dit in
het achterhoofd kan het de 2e helft alleen maar
beter gaan. Dat ze kunnen voetballen dat hebben
ze laten zien, een schone taak aan de leiding om
meer lijn te krijgen in de wisselende successen.
Patrick Visser heeft onlangs voor een seizoen bijgetekend en is erop gebrand om dit seizoen een
goede prestatie neer te zetten.
GWVV 2 blijft iets onder de middenmoot hangen
maar toch kijkt deze jonge groep naar boven, op
16 December wordt de wedstrijd tegen koploper
Gendringen ingehaald en zijn ’super gemotiveerd’
om hier te gaan vlammen.
GWVV 3 heeft vriend en vijand verrast door te winnen van de koploper. Zij hebben de laatste weken
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laten zien te kunnen voetballen. Na blessureleed
bij enkele spelers hebben ze gebruik moeten
maken van ‘oproepkrachten’. Dit blijkt voor hen
gunstig uit te vallen qua prestatie gezien.
GWVV 4 blijft bij de senioren het minst beste
presteren. Het is wel bemoedigingswaardig dat zij
blijven geloven in eigen kunnen. Dit is een voorwaarde om straks verderop in het seizoen wel beter te presteren.
GWVV 5 heeft de 1e nederlaag van het seizoen
moeten incasseren. Maar ook hiervan wordt
geleerd. Je weet als je bovenin staat dat tegenstanders erop gebrand zijn om van je te winnen.
Een ‘mindere’ zondag kan dan zomaar een keer
een nederlaag opleveren. Ondanks die ene nederlaag zijn ze wel ‘Herbstmeister’ geworden in hun
klasse. Ze liggen dus nog op koers.
De jeugd heeft inmiddels het 1e deel afgerond en
deden goed mee. Geen kampioenen, maar wel
goed weerstand kunnen bieden tegen de betere
ploegen. Natuurlijk zat er wel eens een grotere
nederlaag bij maar die ploegen tref je na de herindeling na de winterstop niet meer aan. De C1 blijft
overigens in dezelfde competitie voetballen, zij
presteren tegen andere C1 elftallen hier in de regio bijzonder goed. Chiel zal hier onder de rubriek
Jeugdnieuws meer over schrijven.
In deze Boogbal vindt u o.a.
ook de 1e ranglijst van de superelf, een lijst met
huishoudelijke regels van het
Bestuur en de uitnodiging
voor de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Wij wensen
iedereen fijne feestdagen
en een heel
goed oud en nieuw.
De redactie

Agenda:
20 December: Potstootavond
6 januari: Snerttoernooi aanvang 10:00 uur
aansluitend nieuwjaarsreceptie
aanvang 13:15 uur
10 maart: Noaproatuurtje na de wedstrijd
GWVV 1 - Ajax B. 1
VOETBALVERENIGING

50G . W. V. V.
Noteer alvast in uw agenda:
22 juni 2013:
Zeskamp voor gehele gemeenschap
Varsselder-Veldhunten in het kader van 50
jaar G.W.V.V.
23 juni 2013:
Reunie leden/ oud leden GWVV
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G.W.V.V 1 gaat op de 7e plaats overwinteren….

H

et eerste elftal speelt de laatste wedstrijden
wat wisselvallig. Goede en slechte wedstrijden
wisselen elkaar af… Helaas is het zicht op de eerste 3 plaatsen wat minder geworden. Gelukkig is
het punten verschil tussen de nummers 2, 3 en 4
nog niet al te groot. 5 punten is te overzien. Uit de
laatste 3 wedstrijden werden 4 punten behaald.
Tegen Erix lieten we 2 punten liggen. Tegen 10
man kwam Varsselder niet verder dan een gelijk
spel. Dit waren de eerste 2 punten die op eigen
veld gemorst werden…
Tegen 10 man voetballen lijkt ons niet zo te liggen.
Ook in Winterswijk werden de punten verspeeld
tegen de nummer voorlaatst. De ploeg uit Winterswijk kwam na 3 minuten spelen met een man minder te staan. Direct hierna scoorden de Winterswijkers de 1-0 die hierna uiteraard verdedigend gingen spelen maar met enkele counters diverse malen gevaarlijk werden… Varsselder kon niet de
opening vinden, verdere dan enkele mogelijkheden
kwam het niet. In de 2 helft werd het zelfs nog
erger voor de ploeg uit Varsselder toen Winterswijk de beslissende 2-0 scoorde. Het lijkt erop dat
we niet het voordeel van de man meer situatie eruit kunnen halen… Dit zagen we tegen Erix en nu
weer tegen Winterswijk, al zou je tegen deze ploegen normaal gezien 6 punten moeten halen waar
er nu maar 1 gehaald werd…
Twee weken later kwam Zelhem op bezoek. De
ploeg uit Zelhem die het erg goed doet, een gedeelde 2de plaats. Het eerste kwartier leek er ook
op dat ze ook de punten uit Varsselder wilde mee-

nemen. Gelukkig kreeg
GWVV meer grip op de
wedstrijd en kwam vlak
voor rust, een mooi moment, op 1-0. Vlak na de
rust werd het zelfs 2-0
voor de goed voetballende Geel-witten.
Halverwege de 2e helft en vlak
voor het einde mocht
Varsselder zelfs de 3 en
4-0 bijschrijven. Zo werd
er weer een goede wedstrijd neergezet tegen
een ploeg uit de bovenste regionen….
Zondag 9 december stond de uitwedstrijd tegen
Halle op het programma maar door
een verschrikkelijke voorval werden
alle wedstrijden in
het amateurvoetbal
afgelast…

ZONDER RESPECT
GEEN VOETBAL
Er is al veel over gepraat en gezegd maar laten
we allemaal eens naar onszelf kijken hoe wij soms
zelf reageren tegen grens- of scheidsrechter…
Emotie hoort bij het voetbal maar het mag nooit de
overhand krijgen en overgaan in geweld…
Wij hopen en willen dit nooit meemaken!!!!

GWVV 1 Langs de lijn…
Dennis Lohschelder
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KERSTGEDACHTE
Sgroep
inds enige tijd begeleid ik een
allochtonen, waaronder een

man uit Afrika. Een buitengewoon
aardige en lieve man.
Twee meter groot en breed en kampioen boksen in
zijn geboorteland. Zijn vrouw en 2 van zijn 3
kinderen zijn vermoord door een rivaliserende
stam. Zijn overgebleven zoon van 18 is nog in Afrika en hij heeft hem al 10 jaar niet meer gezien.
Deze man gelooft niet alleen rotsvast, ondanks wat
hij heeft mee gemaakt, in God maar ook in de
goedheid van de mens en is ontzettend dankbaar
voor het kleinste wat je voor hem doet. Een mens
met een verleden dat vol is van pijn en verdriet, die
mij telkens weer verteld dat je nooit moet wanhopen want de mensheid is zo slecht niet.
Deze man geeft mij het gevoel dat de wereld klopt,
dat er wel degelijk wederzijds respect is en dat het
uiteindelijk goed komt.
Tot zondag 2 december in Almere een grensrechter na een de wedstrijd van B-junioren wordt
doodgeschopt. En ik wist het niet meer, het goede
gevoel was weg. Gelukkig ga ik binnenkort weer
naar mijn cliënt uit Afrika. Hopelijk komt het goede
gevoel weer terug.
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en probeer
het goede te vinden en vast te houden.
Wim Pruijn
Voorzitter

J

In herinnering aan
Guus Kroesen

l. Woensdag 14 november is GWVV lid Guus
Kroesen op 69-jarige leeftijd overleden.
Velen binnen de club zullen Guus niet gekend
hebben. Vele van de oudere 50+ generatie van
GWVV hebben met Guus gevoetbald. Als je aan
iemand vraagt wat voor een speler Guus was dan
komt onherroepelijk het antwoord dat hij bekend
stond om z’n harde schot. Naast Joep Nieuwenhuis en Toon Berentsen het ’kanon van
GWVV’.
Een spijker harde verdediger die je nog wel tien
keer tegenkwam nadat ie gepasseerd was.
Het karakter van Guus zag je in het veld terug,
medogenloos, maar met respect voor de tegenstander, uitdelen maar ook kunnen incasseren.
In een wedstrijd tegen SDOUC waaide het wel zo
hard dat bij een penalty de bal door een mede
speler moest worden stilgelegd, nog voordat de
keeper er erg in had Guus de bal al middels een
snoeihard schot in de goal liggen. Vol bewondering keken de mede-spelers en tegenstander toe.
Guus zou volgend jaar 50 jaar lid van GWVV zijn
geworden, helaas kan hij dit door een aflatende
gezondheid wat uiteindelijk tot zijn overlijden
leidde niet meer mee maken.
Wij wensen de familie Kroesen veel sterkte toe.
Guus bedankt voor alles wat je voor GWVV hebt
betekent.

V

F pupillen 6 en 7 jaar
E pupillen 8 en 9 jaar
D pupillen 10 en 11 jaar
C junioren 12 en 13 jaar
B junioren 14 en 15 jaar
A junioren 16 en 17 jaar
Senioren 18 jaar en ouder
Ondersteunende leden

Van leden die de machtiging niet op tijd inleveren, wordt het hele contributiebedrag ineens in
januari 2013 geïnd of zij ontvangen hiervoor een
factuur.

Voor studenten (vanaf 18 jaar) geldt een korting
van € 40,--.
Studenten worden verzocht een kopie van hun
studentenpas aan mij te mailen. Zodra ik deze heb
ontvangen, zal ik de korting verrekenen.

Onderstaande indeling is op basis van leeftijd en
normen van de KNVB. De peildatum is 1 januari
2012.

Als er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd mailen
(andrejansen@telfort.nl).

Contributie overzicht
seizoen 2012/2013
eel leden hebben hun machtigingskaart al
ingeleverd. Dank voor jullie medewerking.

De contributie bedragen zien er na indexatie als
volgt uit:

€ 50,-€ 70,-€ 73,-€ 76,-€ 79,-€ 86,-€ 130,-€ 16,--

Met vriendelijke voetbalgroeten,
André Jansen
Penningmeester

Kom kijken naar ons 1e elftal!
27 januari
3 februari
17 februari
24 februari

GWVV 1
Bredevoort 1
GWVV 1
Halle 1

-
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Terborg 1 aanvang 14:30 uur
GWVV 1 aanvang 14:00 uur
Vosseveld aanvang 14:30 uur
GWVV 1 aanvang 14:30 uur
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PUPIL
VAN
DE
WEEK
Jelle Boland

PUPIL
VAN
DE
WEEK
Jurre
Ditters

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1–
Zelhem 1

In de wedstrijd

G.W.V.V. 1–
Erix 1

I

T

oen ze Jurre vroegen
om op zondag 11 november pupil van de week te
zijn, vond hij dit erg leuk
maar ook spannend.
Toen Christel aangaf dat
Freek bij hem mocht blij-ven,
ging hij overstag.
Naam: Jurre Ditters
Team: F1 , dit is het eerste jaar dat het team echte
competitie speelt
Op welke plek: Overal nog een beetje, maar vooral het middenveld
Vond je het een leuke wedstrijd: Ja vooral de 2e
helft, toen werd het erg spannend omdat varsselder toen toch de betere partij was. Gelukkig werd
het toch nog 1-1, dit was voor de spelers wel een
teleurstelling, want er had meer ingezeten….
Beste speler: Jelle Visser
Hoe was de dag: helemaal super, op de
groepsfoto met het 1ste elftal, lekker warmspelen
en flauwekullen met de reservespelers. En ook
spannend om een wedstrijdbespreking met
verschillende emoties mee te maken.
De aftrap: ging helemaal goed, met de bal door de
benen van de keeper.
Wij willen het 1ste elftal en Christel bedanken voor
de leuke middag die ze Jurre en ons bezorgd hebben.
Bedankt, Jurre, Freek en Petra
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k was pupil van de week
tijdens de wedstrijd
GWVV – Zelhem.
Het was heel leuk. Eerst
was er sinterklaas voor alle
kinderen van de voetbalvereniging.
Toen werd ik door Maik
Jansen iets eerder opgehaald en mocht ik met de
spelers van het eerste naar beneden voor de
voorbespreking. Er werd nog besproken wat er
beter kon. Toen dat klaar was gingen we ons omkleden.
Samen met de wisselspelers heb ik daarna de
warming-up gedaan. Om 14.30 mocht ik samen
met de scheidsrechter en beide teams het veld
oplopen. Ik heb een mooie bal met alle handtekeningen gekregen. Nadat ik de aftrap gedaan had,
mocht ik de hele wedstrijd in de dug out zitten. Erg
leuk, helemaal omdat GWVV met 4 – 0 won. De
beste speler van de wedstrijd vond ik Jelle Visser.
Na afloop mocht ik in ’t Dorpshuus bij de spelers
aan tafel zitten. Ook kreeg ik nog wat lekkers.
Groetjes, Jelle
P.S.: Wij als ouders van Jelle
vonden het mooi
om te zien, hoe
de trainer, spelers en begeleiders van het eerste elftal Jelle bij
de wedstrijd betrokken. Net als
Jelle hebben we
een gezellige
middag gehad. Iedereen bedankt!
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Dit nooit meer.

onderstaande brief;
Geacht bestuur,

D

e afgelopen week is er heel veel te doen
geweest over het gebeuren dat zich afspeelde
in Almere bij voetbalvereniging Sc Buitenboys.
Als redactie van een cluborgaan vraag je je dan af
moeten en willen we hier wel aandacht aan
besteden. Toch willen we hierbij stil staan ook
mede gezien het feit dat de KNVB niet voor niets
het hele voetbalprogramma van de lijst heeft
geschrapt om met ons allen eens stil te staan waar
wij als voetballers elk weekend mee bezig zijn.
Zondag 2 december een dag waarop duizenden
voetballers weer het veld op gaan om hun hobby
te gaan beoefenen. Overal worden deze
wedstrijden met passie en vol emotie gespeeld of
je nu hoog, laag, of je nu bij de senioren of de
jeugd speelt. Op één veld in Nederland gaat het
die ochtend geweldig mis. Na een jeudwedstrijd
voor B-junioren Sc Buitenboys B3 - Nieuw Sloten
B1 loopt het gigantisch fout.
Een aantal spelers van Nieuw Sloten werken de
grensrechter Richard Nieuwenhuizen naar de
grond en beginnen vervolgens op hem in te trappen. De trappen tegen het hoofd worden hem
uiteindelijk fataal, hij overlijdt een dag later aan de
gevolgen van die gruwelijke schoppartij.
Dit nieuws wordt wereldnieuws. Zelf bekruipt je
een gevoel van woede richting de voetbalwereld
hoe dit kan gebeuren in de voetballerij. In eens sta
je daar als voorzitter van de SC Buiten-boys voor
de Nederlandse televisie een verklaring te geven
wat zich heeft afgespeeld bij jouw club. De zwartste dag van hun leven.
De KNVB reageerde volgens velen niet alert genoeg op dat wat zich heeft afgespeeld bij Sc Buitenboys. Dit doet echter niets af aan het feit dat we
hier te maken hebben met een ernstig feit waarbij
wij als voetbalwereld eens goed moeten overwegen waar het dan mis ging. Vele discussies
kwamen er op gang, elk nieuwsprogramma besteedde er wel aandacht aan en waarbij ieder zijn
eigen mening over heeft. Ook bekende voetballers
als bv Johan Cruijff lieten zich horen.
De KNVB haalde het volledige programma bij de
amateurwedstrijden voor dat komende weekend
van het programma om hierbij een daad te stellen
uit respect en medeleven van de familie van Richard Nieuwenhuizen. En weer komt Nederland in
het verweer dat ze ook het betaalde voetbal van
het programma hadden moeten schrappen per slot
van rekening zijn we allemaal Voetbal Nederland
bv. Hierover kan iedereen zijn eigen mening hebben. Maar juist bij de wedstrijden in het betaalde
voetbal hier bij stil te staan, heeft meer impact dan
het volledige programma eruit te gooien. Om maar
eens een citaat van onze voorzitter te gebruiken:
"Iedereen drinkt een glas, doet z'n plas en gaat
verder zoals het was."
Na de winterstop zullen we ook steeds de 2de december in herinnering moeten roepen om ons er
van bewust te zijn dat iedereen met z’n hobby bezig is.
Het bestuur ontving op 5 december van de KNVB

Boogbal nr. 3

5 december 2012

Zondag 2 december was een zwarte dag in het
voetbal. Een wedstrijd tussen twee jeugdelftallen is
uitgemond in een ongelofelijk trieste gebeurtenis
waarbij Richard Nieuwenhuizen het leven heeft
gelaten. Dit drama heeft op de eerste plaats een
enorme impact op de familie, vrienden en de
vereniging. En het raakt de hele voetbalwereld.
Deze gebeurtenis slaat diepe wonden. De KNVB
heeft besloten om het komend weekend alle
wedstrijden in het amateurvoetbal niet door te
laten gaan. Om stil te staan bij deze vreselijke
gebeurtenis en ons samen af te vragen: Hoe nu
verder? Het voetbal ligt stil. Een moment van bezinning. Er zijn veel verenigingen die met elkaar in
gesprek gaan over hoe hier mee om te gaan en
ook hoe dit te voorkomen. Wij ondersteunen dit en
moedigen u aan om hier op uw eigen wijze binnen
uw vereniging bij stil te staan. Het zou goed zijn
als we alle goede initiatieven met elkaar delen en
zichtbaar maken. De Facebookpagina van de
KNVB biedt deze mogelijkheid. Via facebook.com/
knvb kunt u vanaf vrijdag laten zien hoe u als
vereniging aandacht heeft voor het thema en kunt
u zich laten inspireren door de initiatieven van andere verenigingen. Vrijdag en dit weekend zullen
wij hier landelijk aandacht aan besteden, we informeren u hier nog nader over. Wij wensen u
sterkte en hopen dat u met uw vereniging de
kracht kunt opbrengen om het plezier in het voetbal weer de boventoon te laten voeren.
Bernard Franssen
Voorzitter amateurvoetbal

Anton Binnenmars
directeur amateurvoetbal

Binnen GWVV heeft het Bestuur besloten om geen
oefenwedstrijden en/of trainingen te organiseren.
Er was gelegenheid om hierover in gesprek te
gaan op zondag 9 december. Jammer dat hier
weinig gebruik van werd gemaakt, omdat dit ons
allen aangaat.
Wat er exact aan ten grondslag ligt bij de gebeurtenissen in Almere kan verschillende maatschappelijke oorzaken hebben. Een aantal van die oorzaken zullen hier in ons deel van het land minder
snel voorkomen. Toch willen we iets meer om ons
heen kijken wat er in de nabijheid van onze regio/
club zich afspeelt, dit staat echter in schril contrast
met wat er in Almere gebeurde.
Een goed voorbeeld hierin zijn de problemen die
zich momenteel afspelen bij "De Graafschap'. Het
is toch van de zotte dat de (ex)voorzitter politiebewaking nodig heeft omdat een aantal supporters
menen dat ze op moet 'rossen'. Los van het feit of
deze supporters gelijk hebben, het is niet aan hen
om te beslissen dat zij weg moet bij de club. Bij
voetbal hoort emotie maar om dit zover te laten
komen dan ga je boekje te buiten.
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Begin bij jezelf, welke rol vertolk jij? Ben je
scheidsrechter, grensrechter of aanvoerder dan
heb je een bevoegde rol in het veld. Als speler
mag je van bepaalde zaken wat vinden, maar ga
niet tekeer tegen de leiding. In het dagelijks leven
spelen normen en waarden een belangrijke rol,
destijds in kabinet Balkende 1 een belangrijk
speerpunt in onze samenleving. Op en rondom het
voetbalveld veranderen die normen en waarden
niet! Als wij als supporters/leiding/voetballers
vinden dat anderen hiermee over de schreef gaan
dan dienen wij elkaar hierover aan te spreken. Als
een keer een grensrechter of scheidsrechter een
verkeerde beslissing maakt dan is de aanvoerder
de aangewezen persoon om hier wat van te
zeggen en niet het hele team. Respect over en
weer naar elkaar toe, onderling, maar ook richting
arbitrale trio en tegenstander. En natuurlijk speelt
ook het kader op de reservebank hierin een rol, zij
mogen er wat van vinden maar ook niet meer dan
dat.
In de Gelderlander lezen we de laatste tijd behoorlijk wat meningen over 'De Graafschap'. Hierbij
schreef een supporter 'Ik ga niet als een dood
musje op de tribune zitten' voetbal is emotie en dat
maakt het voetbal natuurlijk ook tot een mooie
sport. Hier horen ook de emoties bij die op tribunes los komen, maar laat elkaar in de waarde en
maak elkaar niet voor alles uit. 'Wie op de
scheidsrechter scheldt hoort niet thuis op of rond

het voetbalveld' geldt nog steeds. Waarbij scheidsrechter vervangen zou kunnen worden door
(mede)spelers, grensrechters, kader en supporters. Afgelopen donderdag hoorde ik van iemand
dat er een jeugdlid bij een club in Arnhem tijdens
de wedstrijd het woord kanker in de mond had genomen. Deze jeugdspeler mocht niet meer mee
spelen, totdat hij een keer met de collectebus van
het KWF fonds tijdens een wedstrijd van het 1e
elftal rond was geweest. Als er iets gebeurd
maatregelen hierin nemen waarbij er gevoeld
wordt dat ze buiten hun boekje zijn gegaan en
kunnen ze zich hier niet in schikken dan zijn ze
niet waardig voor de club.
Al de discussies die nu ontstaan over het afschaffen van de buitenspelval of het ontnemen van
functies bij grensrechters of zelfs het weglaten van
grensrechters is geen garantie dat excessen niet
meer zullen voorkomen in het voetbal.
We kunnen het ons allemaal wel makkelijker
maken door op een fatsoenlijke en nette manier
met elkaar om te gaan. Richard Nieuwenhuizen
krijgen we er niet mee terug, maar alleen uit respect voor de familie zullen we als leiding, voetballers en supporters elkaar moeten blijven waarderen.
Zonder respect is er niets!

De redactie
Nico Immink

Op zondag 6 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 10:00 uur.
Aanvang Nieuwjaarstoespraak uiterlijk 13.15 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 6 januari in het Dorpshuus.
Het bestuur

Boogbal nr. 3
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BALLEN SPONSORS
SEIZOEN ‘12-’13

Ook dit seizoen wordt er wederom een ballen
sponsoring gehouden. Voor de volgende thuis
-wedstrijden van GWVV 1 werden de ballen
gesponsord door:
16-9-2012 wedstrijd tegen Bredevoort 1

Sponsor Duobouw
30-9-2012 wedstrijd tegen Marienveld 1
Sponsor Bosman Transport
14-10-2012 wedstrijd tegen Ulftse Boys 1

Sponsor Jan en Willemien Frazer
11-11-2012 wedstrijd tegen Erix 1

Sponsor Autobedrijf Ditters-Schweckhorst
2-12-2012 wedstrijd tegen Zelhem 1

Sponsor Beent en Nardy Klynsma
27-1-2013 wedstrijd tegen Terborg 1

Sponsor RSchut verhuur
17-2-2013 wedstrijd tegen Vosseveld 1

Sponsor Klein poehuis konstruktie bv
10-3-2013 wedstrijd tegen Ajax Breedenbroek 1

Sponsor LNagro advies
24-3-2013 wedstrijd tegen KSH 1

Sponsor Ronny Overbeek Metsel- en Tegelzet
bedrijf
21-4-2013 wedstrijd tegen Winterswijk 1

Sponsor Jan en Christel
12-5-2012 wedstrijd tegen Halle 1

Ook in 2012-2013 gaan we verder met de balsponsoring, wilt u een bal sponsoren neem dan
contact op met onze sponsorcommissie:

Sponsor Rabobank Graafschap zuid
20-10-2012 wedstrijd GWVV old star region team
tegen oud De Graafschap
Sponsor Schuurman Schoenen

Arno Geurts, Chiel le Comte of Nico Immink

Boogbal nr. 3
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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 verlenging van hoofdtrainer Patrick Visser voor volgend seizoen, de
Graafschap selectie die kwam trainen, Sinterklaas
op bezoek bij de jeugd, Floyd Robben met een
schouderblessure. Alle werden genomineerd, er
kan er echter maar 1 uitverkozen worden en dat is
deze maand ............... Jos Ketelaar.
Jos speelt al 40 jaar voor GWVV en heeft ondanks
zijn leeftijd tot vorig seizoen nog bij GWVV 2 gespeeld. Nu speelt hij samen met 'grote' b(r)oer Erik
in GWVV 3. In de wedstrijd tegen St.Joris viel Jos
uit met een elleboogblessure en moest naar het
ziekenhuis worden gebracht. In deze rubriek vragen we Jos of hij al vaker geblesseerd is geweest
en of het hem bevalt bij GWVV 3.
Hallo Jos,
Zou jij, ondanks dat je al zolang voor GWVV voetbalt iets over jezelf willen vertellen, waar woon je,
wat doe je, kortom alles wat je kwijt wilt over jezelf?
Ik woon in Etten en ben getrouwd met Miranda.
Samen hebben we 2 dochters Deborah en Magosja en 1 zoon Twan. Samen met Miranda heb ik
een boerderij waarop wij vleesvarkens en schapen
houden. Ik ben daarnaast parttime in dienst bij AB
Oost (agrarische bedrijfsverzorging), waar ik al
meer dan 26 jaar met plezier werk. Ik ben nu 48
jaar jong en ben lid geworden zodra ik de leeftijd
van 7 jaar had, want toen mocht je pas lid worden.
Dus ben nu al 40 jaar aan het trainen bij GWVV.
Hoe gaat het met je blessure?
Met de blessure gaat het wel goed, heb alleen
nooit geweten dat de elleboog uit de kom kon
gaan. Een kleine 4 weken (loop)gips en dan maar
hopen dat het op zijn plaats blijft.
Fijn dat het de goede kant op gaat met je blessure.
Dus de kans zit erin dat je halverwege februari na
de winterstop weer gewoon op het veld staat of
wordt je daar nu wat voorzichtiger mee gezien je
werk?
De kans is inderdaad heel groot dat ik volgend jaar
weer op het veld sta, want ik mis het trainen en de
wedstrijden op zondag spelen op dit moment. Ik
ben nu helemaal uit mijn ritme omdat ik niet kan
werken en niet kan sporten.
Voorzichtig ben ik altijd al wel want je hoopt toch
geen blessure op te lopen op het veld. Omdat ik
een eigen bedrijf heb word ik afhankelijk van andere mensen die de belangrijkste werkzaamheden
van mij willen overnemen. Op dit moment is dat
mijn vader, die doordeweeks de taken overneemt
en in het weekend is dat Twan onze zoon. Maar
Boogbal nr. 3

een ongeluk zit in een klein hoekje en kan je overal overkomen.
Je stamt nog uit de 'gouden' jeugd generatie van
GWVV met spelers als Peter Roes, Raymond
Wienholts, Erwin Slutter, Rudi Tempels en ga zo
maar door. Velen zijn reeds gestopt of hebben
moeten stoppen en een paar van die generatie
zijn als trainer aan de slag gegaan. Kun je aangeven wat jij zo leuk vindt aan het voetbal en hoe jij
er zo fit/jong bij blijft?
Van die gouden generatie ben ik de laatste die
nog voetbalt. Hoe dat kan weet ik niet maar het
helpt natuurlijk dat ik geen kantoorbaan heb van 9
tot 5. Daarnaast blijft het voetbal een mooie sport
om te doen en is het voor mij een goede uitlaatklep.
Kun je iets vertellen over de successen en de
'mindere' successen die je bij GWVV hebt beleefd?
Hoogtepunten zijn in
ieder geval de kampioenschappen van het 3e elftal en de A junioren maar
dat is al zo lang geleden!!
Dieptepunten zijn er in ieder geval niet zoveel. Ik
ben nooit gedegradeerd met een elftal. Wel heb ik
een aantal seizoenen gespeeld waarin het zondags altijd moeilijk was om genoeg spelers te kunnen opstellen. Als je dan met 10,5 man op het
veld moest staan was dat niet altijd leuk.
We kennen je als de stofzuiger op het middenveld
die een duel niet uit de weg gaat, heb je al wel
eens op andere posities gespeeld?
Door al die jaren heb ik op alle mogelijke posities
gespeeld van laatste man tot spits toe. Het enigste
wat nog ontbreekt is keeper
zijn maar dat is misschien
maar goed ook. Mijn favoriete positie is toch wel het
middenveld want daar kan ik
me iets meer bemoeien met
de aanval en de verdediging.
Nu speel je dan voor GWVV
3, na jarenlang in GWVV 2
te hebben gespeeld. Hoe
bevalt het je tussen de
'jongelingen'?
Dit seizoen bij het 3e elftal
loopt het tot nu toe heel
goed. Er wordt met vlagen
goed gevoetbald en de sfeer
is goed. Alleen het scoren
van doelpunten moet omhoog!!. Het elftal is een
mooie mix van jongeren en
iets oudere jongeren.
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Moeder Ketelaar
Vaak langs de lijn te
zien, als haar zoons
Erik en Jos aan het
voetballen zijn.

(vervolg Opvallend...)
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Ben je al eens eerder langdurig geblesseerd geweest?
Dit is de tweede keer dat ik door voetbal geblesseerd raak. De eerste keer had ik een polsbreuk
maar dat is nog uit de tijd van de junioren. Dus je
kunt zeggen dat ik door de jaren heen gespaard
ben gebleven van blessures en ander lichamelijk
ongemak.
Je woont in Etten en voetbalt bij GWVV, heb je
nooit overwogen om bij Etten te gaan voetballen?
Ik heb hier in het begin wel over nagedacht toen
Miranda en ik ongeveer 26 jaar geleden in Etten in
het buitengebied gingen wonen. We zitten dus net
tussen Varsselder en de kern van Etten in. We
hebben minder binding met Etten. Mijn roots liggen nu eenmaal in Varsselder. Twan onze zoon
voetbalt wel bij Etten maar hij heeft dan ook in Etten op de basisschool gezeten.
Heb je ooit, gezien je kwaliteiten, al eens in GWVV
1 gespeeld of hiervoor de ambitie gehad?
Ik heb 1 seizoen een aantal wedstrijden met het
eerste gespeeld. Het ging om een paar oefenwedstrijden en een competitieduel. De ambitie was er
wel, maar door mijn baan bij de bedrijfsverzorging
is het niet mogelijk om met elke training mee te
doen, dus moest ik deze droom laten varen.
Vaak kom je altijd nog op het trainen ondanks dat
je het altijd nog maar net redt met je werk. Als de
trainer en spelers al bezig zijn op het veld kom jij
vaak gehaast aan om ook nog even aan te sluiten.
Kun je het dan altijd nog wel opbrengen om naar
het trainen te gaan?
Ja het op tijd komen is nog wel eens een probleem. Vaak kom ik rechtstreeks vanuit het werk
op de training. Het is vaak zo dat ik mij dan later
aansluit bij de groep. Ik heb er inderdaad wel eens
moeite om dan toch te gaan trainen, maar ik heb
met mezelf afgesproken dat ik 1 keer per week
toch moet gaan om in conditie te blijven en fit op
het veld te kunnen staan.
Volgens goed ingelichtte bronnen ben je ook al
eens een keer halverwege de wedstrijd met spoed
naar huis gegaan omdat er een schaap aan het
lammeren was. Kun je hier iets over vertellen?
In het voorjaar wanneer de schapen een lam krijgen dan moet ik vaak verlossingen doen. Er zijn
dagen bij dat er meerdere verlossingen plaatsvinden. Veel schapen kunnen zelf hun lammeren op
de wereld zetten maar een aantal heeft hier toch
hulp bij nodig. Als ik voor de bedrijfsverzorging
werk of als ik op het voetbalveld sta houden Miranda of de kinderen de schapen in de gaten. Mocht
er dan een complicatie optreden (bijv. keizersnede
of dat het kopje er uitsteekt en de tong is blauw)
dan bellen ze mij op en als ik dan net toevallig op
het veld sta dan ga ik met spoed naar huis met
mijn voetbalkleren nog aan. De kans is klein dat dit
tijdens een wedstrijd gebeurd maar inderdaad een
aantal jaren geleden heeft dit voorval zich voorgedaan.
Hoe kijk jij aan tegen hetgeen wat gebeurd is bij
Sc Buitenboys in Almere?

Jos, hier aan de Erwtensoep na het Snerttoernooi.
Als boerenzoon gaat dat er altijd in.
Wat er met de grensrechter bij SC Buitenboys in
Almere is gebeurd is natuurlijk te gek voor woorden en te hopen dat dit bij een eenmalig incident
blijft.
Hier ligt nog wel een taak voor bestuur, leiders,
ouders, supporters en de voetballers om de sport
gezellig te houden. Dit is echt een voorbeeld van
zinloos geweld. Wij met zijn allen moeten dat niet
accepteren.
Je moet respect hebben voor de scheids- en
grensrechter en met je poten afblijven van deze
mensen die hier gewoon hun functie op het voetbalveld staan uit te oefenen.
Als ik uit eigen ervaring spreek ben ik het ook niet
altijd eens met de beslissing van de scheidsrechter en ik denk dat velen van jullie dat ook zo ondervinden. Maar gebruik in je woede nooit geweld
tegen de scheids- of grensrechter !!!!!
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat
zou dat dan voor jou zijn?
Ik hoop toch nog een aantal jaren door te kunnen
gaan met het voetballen bij GWVV op deze prachtige locatie die Varsselder nu heeft.
Een paar stellingen:
Varsselder of Etten? Varsselder
Kermis of Carnaval? Kermis
GWVV 2 of GWVV 3?
GWVV 3
varkens of schapen? schapen
werk op eigen boerderij of voor AB Oost? beiden
Als je nog wat anders kwijt wil of misschien denk
je, waarom hebben ze me dit of dat niet gevraagd
dan stellen we je daar nu voor in de gelegenheid.
Het meeste is wel gezegd maar ik wil graag van
de gelegenheid gebruik maken om iedereen fijne
feestdagen en een gelukkig en gezond 2013 toe te
wensen.!!
Jos, bedankt voor je medewerking aan deze rubriek. We wensen je een goed herstel en veel succes in het verdere verloop van het seizoen met
GWVV 3.
De redactie.
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En zo hobbelen we met ons lijf,
naar het einde van het jaar met GWVV 5

N

ovember werd ik gevraagd of ik niet eens
over het 5de wat wilde melden, Meester Toon zei
nog “doe het in rijm want dat gebeurt maar zelden”.
En dan niet zo van, “ik bun van Jansen en kom
hier om te dansen” of “ik heet van Gingken en
kom hier om te drinken “ of “ik heet van Swussen
en kom hier om te kussen” (Carlo had nog iemand in
de familie die hete van Breuken, maar daar kon ik niets
mee) . Maar meer van “moe gestreden strijd op

het
veld en op het gras, Ino, Marc en Carlo wie is de
mooiste van de klas.” (ik weet niet waarom, maar het
rijmt wel) of “die in ’t voorjaar niet zaait, die in ’t najaar niet maait”. Ook gezegdes zijn hier een mooie
hetgeen dat ze niet meer kunnen, daar praat men
het liefste over” ( T.Slu & C.Cor psalm 423 )
Eerst even wat recht zetten uit de vorige boogbal
van november van jongstleden, als GWVV 5 verliest ligt dat niet aan de leiders maar aan onze
geestelijk tekortkomingen in het heden.
Ik weet dat de vorige schrijver schreef over onze
leiding maar, net als ik, het bedoelde met heel
veel gein, maar als we iedere week extra kunnen
beschikken over bv Marc of René wordt de kans
van verliezen weer klein.
Zoals in elk team is de midden as van het veld
heel belangrijk zeker voor spelers van onze leeftijd, zo zullen er soms keuzes gemaakt moeten
worden door onze leiders soms goed en soms fout
met spijt.
Niet dat ik een basis plaats wil bereiken of andere
voornemens heb met dit schrijven, het is soms
een eer om op de bank te zitten naast Meester
Toon en René Hakfoort en dan wat te oude wijven.
Meester Toon is natuurlijk de man die nog gelooft
in alles wat groeit en bloeit, daarom kan en laat ik
de Sint en Piet niet ongemoeid.
Als nestor van het team en zo levendig en kwiek
op het veld, met zijn cryptische opmerkingen is
lachen en gein, het enige wat telt.
Het is zo dat wanneer je veel met kinderen omgaat soms ook zo gaat denken, zo kwam Meester
Toon met de woorden Sint en Piet wisten niet wat
ze Walter zouden schenken.
Het is aan mij de eer om het verschil
tussen de
verschillende spelers in het 5de te weergeven,
en neem van mij aan de verschillen zijn groter dan
het getal zeven.
De wedstrijd tegen Wolfesveen werd gewonnen
met moeite en pijn, “we hebben niet van hun verloren maar van ons zelf ” zei Nico met veel venijn.
Uiteindelijk hebben we met 1-3 gewonnen op het
veld aan “de stikke bocht” richting de Veldhoek,
ik moet zeggen dat ik er gelukkig niet bij was anders was ik de koekoek.
St Joris thuis op het kunstgras, waar we moeten
wennen aan het nieuwe gras en de strakke lijnen,
het duurt dan ook altijd wat langer voor dat we als
elegante zwanen over het veld heen deinen.
Na een riante overwinning op Fred Baars en de
zijn vrienden, wisten we dat er de week erop een
andere belangrijke wedstrijd aan diende.
We gingen als lijst aanvoerder naar Kilder 5 om te
spelen tegen weer een titel kandidaat, maar daar
waren we na een eigen goal en een onverwacht
schot om te winnen te laat.
De eindstand was 2 – 1 in het voordeel van Kilder
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en wat waren ze blij, ons voordeel was -we hadden in de persoon van H Bruins er weer een
(eigen goal) kopper bij.
Daar was dan alweer een wedstrijd uit de 2de helft
van het seizoen, dat was tegen Stokkum 4 die
kunnen nog 5 jaar voetballen, die worden nooit
geen kampioen.
Harm te Kaat was met vrienden het weekend weg,
want in Winterberg zou het donderen en gaan beven, Marc Welling kon deze dag ook al niet, want
die hadden ze aan GWVV 3 gegeven.
T.S was weer eens geblesseerd geraakt van het
zitten op de stoel, maar als je bijna 56 jaar bent
heb je ook maar 1 doel. (57)
Andres Moreno onze ingeburgerde buitenlander
speelt bij ons met hart en ziel en woord en gedachten, zijn bewegelijkheid en inzet zijn voor velen van ons team niet meer te verwachten.
Ook zijn temperament voor, tijdens en na de wedstrijd is iedere week weer mooi om te horen, nu
alleen nog oefenen om in plaats van het dribbelen
ook nog eens schietend te scoren.
Na de wedstrijd onder het genot van een biertje
komen de mobieltjes op tafel om ons te voorzien
van de laatste sensaties, iedereen is dan aandachtig aan het kijken naar de mooiste creaties.
Van foto’s tot korte filmpjes en van roddels tot aan
de mooiste mop, Carlo heeft de mooiste verhalen
en staat nu aan de top.
Ino staat op de geduchte 2 en 3de plaats in deze
moderne tijd van mobiele communicatie, het is
mooi om te zien hoe alles zich verandert of het
nou gaat over de aardappel of bv een transplantatie.
Wat ik ook heel mooi vind dat we tijdens de wedstrijd elkaar goed leren kennen, omdat foute passes of inworpen iedereen overkomt er hoeft niemand aan te wennen.
Na de wedstrijd onder douche komen dan alle
plussen en minnen even voorbij, “niet te vaak televisie kijken” en daar na zetten we de wedstrijd
weer opzei. Komende weken Westendorp en Gendringen zijn nog 2 wedstrijden en dan nog Sint en
Piet, o ja en dan nog GWVV 5 als Winterkampioen
geloof het of niet.
Voordat er weer iemand iets zegt over deze manier van schrijven over GWVV 5, ik ben al jaren
jarig rond Sint en Piet dus werd er vaak gezegd
rijmen en dichten heeft niets op het lijf.
Toch valt het vies tegen en zeker als je nog iets
zinnigs wil vertellen over een aantal mensen, ik
hou het er toch maar bij Sint en Piet kijk eens goed
naar alle kinderwensen.
Ook zal er veel rijmen op jou, hou, klein, groot, of
op rood en bloot, een ding is duidelijk als GWVV 5
een punt minder heeft dan de bovenste zitten wij
niet in de kampioensboot.
Neem de laatste weken van het jaar eens even de
tijd om goed na te denken over het wel een wee
voor het komende jaar, crises of niet, kijk wat je
kunt en wilt, ook al ben je wel eens wat kwetsbaar.
Dan nog even over onze trainer Frans van Hardeveld die we de laatste jaren kennen, de
voor het 5de
een hele oude bekende maar voor 3 en 4de nog
wel even wennen.
De trainingen op de donderdag zijn voor het 5de
een lust om mee te maken, meestal gaat het goed
maar soms begint het wel eens hier en daar te kra-
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ken.
De trainingsopkomst van het 5de elftal wordt vaak
gedaan met passie en beleving, de meesten komen te voet of met de fiets dit kun je dan na 00.30
uur ook horen tot ver in de omgeving.
Tot slot wil ik u een fijne Kerst toe wensen met elkaar, hou het gezellig met familie en vrienden, zeker tot aan het nieuwe jaar.
Zorg voor je omgeving en maak er wat moois van,
tik anders 2 a 3 eitjes in de pan. (mooie rijm he
Toon) Het GEEL & WIT (gwvv) van het ei, zijn net
zo belangrijk als de Bloemen en de Bij GWVV 5

VOETBALVERENIGING

50G . W. V. V.

Soms rug nummer 16 - 17 - 18 of 19 ( T.S zij dan
weer, wie niet weg is gezien)
Ps. Als het niet waar is het gelogen, ik heb thuis
de kerstboom op getogen en alles wat krom is kan
worden recht gebogen.

Programma WINTER
seizoen 2012-2013
Zondag 16 december (inhaal) 09:30 uur :
Gendringen 3 – GWVV 2
Dinsdag 18 december 20:00 uur

GWVV 1 – Varsseveld 1
(oef.)
Donderdag 20 december 19:30 uur trainen alle elftallen
Aansluitend Potstoten
Zondag 6 januari

10:00 uur Snerttoernooi
Aansluitend Nieuwjaarsreceptie
Dinsdag 8 januari 19:30 uur
1e training selectie
Donderdag 10 januari 19:30 uur 2e training selectie
Zondag 13 januari 11:30 uur
GWVV 1 – Stokkum 1
(oef.)
Donderdag 17 januari 19:15 uur 1e training 3 + 4 + 5
Zaterdag 19 januari 16:00 uur
GWVV 1 – Etten 1 (oef.)
Zondag 20 januari 10:00 uur
GWVV 2 trainen
Zondag 27 januari 14:30 uur
GWVV 1 – Terborg 1
(comp.)
9:30 uur
GWVV 2 - AD’69 2 (oef.)
(schaduwwedstrijd) 11:30 uur
GWVV 1 – Peeske 1 (oef.)
Zondag 3 februari 14:00 uur
Bredevoort 1 – GWVV 1
(comp.)
09:30 uur
GWVV 2 – Steenderen 2
(oef.)
Zondag 10 februari
Carnaval
Zondag 17 februari 14:30 uur
09:30 uur
10:00 uur
11:30 uur
10:00 uur

GWVV 1 – Vosseveld 1
(competitie)
GWVV 2 – Meddo 2
GWVV 3 – Gendringen 6
GWVV 4 – Stokkum 3
Halle 4 – GWVV 5

Zondag 24 februari 11:00 uur
Halle 1 - GWVV 1 (comp.)
(schaduw zat. 23 febr.) 16:00 uur GWVV 1 – Dinxperlo 1

De TC wenst iedereen
fijne feestdagen toe.
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50-jarig jubileum

J

uni 2013 bestaat GWVV 50 jaar. Ondanks dat
de KNVB dit niet ziet als een lustrum vinden we
toch dat we dit heugelijk feit moeten vieren.
Het zal een geen feest worden met allerlei officials
en officiële recepties en officials, maar een feest
voor alle leden van GWVV en iedereen in het dorp
die GWVV een warm hart toedragen.
Om inhoud te geven aan dit 50-jarig bestaan is
een feest commissie samengesteld bestaande uit
Beent Klijnsma, Bennie Mulder en Rob van de
Pavert. In samenwerking met andere commissie
zoals de sponsorcommissie is een programma
samengesteld. De festiviteiten zullen plaats vinden
op 22 en 23 juni 2013. Dit programma ziet er op dit
moment als volg uit.
Zaterdag 22 juni 2013. Zeskamp.
Deze dag staat in het teken van een zeskamp voor
iedereen die daar aan mee wil doen. Je hoeft dus
geen lid te zijn van GWVV, maar iedereen kan zich
inschrijven voor dit spektakel. De exacte tijden
worden begin volgend jaar bekend gemaakt
Zondag 23 juni 2013. Receptie/feest
Op deze zondagmiddag is er een gezellige bijeenkomst voor alle leden en oud leden van GWVV in
het dorpshuis. Een mooie gelegenheid om terug te
kijken op de successen van vroeger en om de
sterke verhalen van vroeger weer eens op te halen. Nadere informatie voor deze dag volgt eveneens begin volgend jaar.

Fotowedstrijd.

Zoals tijdens de leden vergadering al is aangeven
willen we ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan
een foto wedstrijd uitschrijven.
Iedereen die nog foto’s heeft ergens in een schoenendoos, album of digitaal wordt gevraagd deze
ter beschikking te stellen. We willen deze foto’s
gebruiken voor de receptie op 23 juni. Tevens zal
een jury de 3 mooiste foto’s uitkiezen en belonen
met een prijs.
Je kunt je foto’s aanleveren via boogbal@gwvv.nl
of deponeren in de boogbalbox in een enveloppe
met je naam erop.
Zet de data 22 en 23 juni alvast in je agenda en
laten we er twee mooie dagen van maken.
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OPFRISSER

Huishoudelijke- en gedragsregels

D

e afgelopen jaren zijn er binnen de vereniging de nodige huishoudelijke- en gedragsregels beschreven die een goede samenwerking
en onnodige problemen en kosten moeten
voorkomen.
Veel van de regels zijn voor velen gelukkig vanzelfsprekend. Omdat deze regels door de jaren
heen wat zijn verwatert en omdat er nieuwe regels
zijn bijgekomen door de veranderde situatie, hebben we alles nog eens op een rijtje gezet. Deze
regels zullen de komende tijd in de boogbal vermeld staan.

·

·

·

Gedragsregels
Bij fysiek of verbaal geweld op en naast het
veld volgt een schorsing door het bestuur.

·

Bezoekers die zich herhaaldelijk fysiek of
verbaal misdragen kunnen door het bestuur worden geweerd.

·

Het kunstgrasveld mag niet zonder toestemming betreden worden!

·

Adreswijzigingen doorgeven aan secretaris
(Saskia van de Pavert: zie ook de
“Boogbal”).

Leden dienen zorgvuldig om te gaan met
de door de club verstrekte kleding. Als kleding weg is, moet het team dit zelf betalen.

·

Bonnen voor koffie e.d. worden verstrekt
door de penningmeester. Consumpties
worden niet meer opgeschreven! Bonnen
voor leiders etc. zitten bij de wedstrijdformulieren.

Iedereen dient zorgvuldig om te gaan met
ter beschikking gestelde ballen en overige
spelmateriaal. Na gebruiken dient alles
weer op de juiste plaats terug gebracht te
worden.

·

We houden de accommodatie schoon en
gooien afval in de daarvoor bestemde tonnen.

·

Scheidsrechter, grensrechters en bezoekers worden met respect benaderd.

Aan- en afmeldingen dienen te gebeuren
bij de secretaris (Saskia van de Pavert; zie
ook de “Boogbal”).

Indien er een financiële bijdrage wordt verwacht of is vereist van het bestuur voor het
organiseren van een activiteit, dient dit
eerst te worden overlegd en moet er een
onderbouwing overlegd worden van de te
verwachte kosten . Als het niet van te voren is overlegd, wordt het niet door het bestuur betaald.

Accommodatie en overige.
·

Wedstrijd en trainingszaken
·

Iedereen dient zich te houden aan de afgesproken trainingstijden.

·

Een rode kaart heeft altijd een schorsing
van één wedstrijd tot gevolg door het bestuur.

·

Het organiseren van oefenwedstrijden en/
of toernooien is mogelijk. Deze wedstrijden
moeten altijd vooraf worden aangemeld en
afgestemd met de TC en de Stichting “de
Buitenham”.

·

Huishoudelijke regels
·

·

Gele of rode kaarten met de volgende codes: 1,2, 8 en alles boven de 20 moeten
door de betreffende speler zelf worden betaald. Code 42 wordt per geval besproken
door het bestuur en de TC.

·

Tijdens en/of na de trainingen en wedstrijden dienen ballen die (verkeerd) zijn weggeschoten weer opgezocht te worden.

·

Het aanzetten de veldverlichting mag alleen gedaan worden door de daarvoor aangewezen personen volgens de daarbij gegeven instructie. Tevens dient efficiënt te
worden omgegaan met de verlichting. Onnodig verlichten van het gehele veld bij
kleine groepen is verboden.

·

Binnen de vereniging zijn de contact personen aangewezen voor:
-

Beheerder sporthal en kleedlokaal:
Bennie Mulder.

-

Consul en beheerder velden: Paul
Schut.

-

Hoofd beheerder velden en Dorpshuus: Erik Ketelaar.

-

Kleding en sponsering: Chiel le Comte

-

Materiaal en schade: Erik Ketelaar

Het is niet toegestaan met voetbalschoenen in het Dorpshuus te komen.

We gaan ervan uit dat een ieder deze regels zal
respecteren, zodat we nog in lengte van jaren samen kunnen genieten van onze hobby en onze
accommodatie.
Het bestuur.

Bij herhaling kan een boete volgen van €
20,00 voor dekking van de kosten.
Boogbal nr. 3
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(tussenstand)

Tussenstand Superelf

GWVV
superelf
2012/2013
sponsored
by

H
ierbij de GWVV Superelf klassement.
De competitie begon in het weekend van 27 ok-

tober te lopen. Dit seizoen een iets mindere
deelname. Dit is hopenlijk te wijten aan het feit dat
we de lijst maar één keer in de Boogbal gehad
hebben staan. We hebben daarnaast nog wel een
aantal formulieren in het dorpshuus neergelegd
zodat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om
zich in te schrijven. Dus de kans om je in te
schrijven is er geweest.
De competitie is al goed op gang gekomen en de
1e kandidaten voor de eindstrijd nestelen zich al
bovenin de ranglijst. Het lijkt erop alsof elk seizoen
dezelfde coaches bovenaan staan. Deze coaches
hebben de formulieren met enige doordachtigheid
ingevuld. Want als je een beetje logisch nadenkt
en je weet in welk team er veel tegengoals vallen
en je weet welke verdedigers, middenvelders er
vaak scoren dan kun je meedoen om de bovenste
plekken.
Afgelopen maand bv was het Theo Heutinck die
vaak scoorde. Als middenvelder levert hij meer
punten op dan een aanvaller. Een nadeel is wel
dat bijna iedereen Theo in zijn lijst heeft staan.
Dan is het verstandig om bv naast Theo een andere middenvelder neer te zetten die vaak scoort.
Afgelopen maand was het bv Danny van Wessel
die ook een paar keer doel wist te treffen. En hiermee punten bij elkaar sprokkelde. Ook Chiel le
Comte en Martin Bolk zouden een goeie zijn voor
op de lijst. Als keeper kun je het beste iemand
uitkiezen die een stabiele verdediging voor zich
heeft staan en die weinig doelpunten incasseert.
Marcel vd Pavert zou dan een hele goede keuze
zijn.
Echter dit doet er nu niet meer toe, de lijsten zijn
ingevuld, maar misschien een tip voor het volgend
seizoen als je op dit moment al ergens onderin bivakkeert.
Ook dit seizoen is De Bank uit Doetinchem weer
bereidt gevonden om prijzen beschikbaar te stellen. Dus win je een prijs dan kun je lekker gaan
eten bij Grandcafé de Bank.
Deze maand hebben we een winterkampioen in de
persoon van Marcel v.d. Pavert. Marcel gefeliciteerd met je prijs.
In de volgende aflevering stellen we een prijs beschikbaar aan het hoogstgenoteerde jeugdlid van
GWVV. Iedereen veel succes.
Hierbij maken we tevens van de gelegenheid gebruik om iedereen fijne feestdagen te wensen.
De wedstrijdleiding

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

Marcel v/d Pavert
Ruud v/d Pavert
Ted v/d Pavert
Dennis Lohschelder
Sjoerd Immink
Merijn van Arragon
Theo Heutinck
Bennie Mulder
Petra Bruins
Martijn Klompenhouwer
Beent Kleinsma
Jurgen Schut
Jorick Messink
Sven te Kaat
Ferdie v/d Pavert
Kees v/d Pavert
Ferenc & Sem
Stan v/d Pavert
Wim Klompenhouwer
Jelle Boland
Carlo Cornielje
Chiel le Comte
Stijn Marcus
Cas Aalders
Chiel Terhorst
Robin Klompenhouwer
Tim Jansen
Arnold Versleijen
Tonny Slutter
Eugene Lucassen
Rien Klompenhouwer
René Hakvoort
Maik Jansen
Lucia Heutinck
Peter Roes
Anne Aalders
André Jansen
Marie-José Cornielje
Karin Boland-van Aalst
Luca Jansen
Nico Immink
Els Versleijen
Nico Marcus
Bart Rots
Evi Roes
Hans Boland
Noa Roes

Super Boys
Tuut, tuut, tuut, team van Ruud
De Boetoeham
FC Volle bak
FC Hesterweg
FC van A
The Champ
The Godfather
Tralalaartje 2009
Varsselder City
Simmerwille
VDZ
FC Twente
AFCA 1
TKS
The Kellers
Alles of niets
SVDP United
Het Meisterteam
Snelle Jelle
Wally Team
AFCA
FC Super 11
FC Twenteboys
Més que un club
FC Robin
Tegeltje plak
Welkoop
Meisterwark
FC Geel Wit
FC Pol
De Hakkies
Crazy piano's
Het geknipte team
FC Langs de lijn
Annepeggy
Super Witpen
FC Kwiebes
GWVV Forever
FC Yara
De Geel-Witten
The old lady
FC Canon
FC Kneuzenvoetbal
FC Varsselder
FC Veldzicht
FC Top

Contractverlenging

P

atrick Visser en Peter Roes zijn de eerste
trainers van onze vereniging die “getekend”
hebben voor het seizoen 2013-2014.
Na goed overleg tussen spelers, trainers, TC en
uiteindelijk het bestuur is naar ieders tevredenheid
het contract
met onze hoofdtrainer en onze trainer
van het 2e elftal verlengd.
Iedereen ziet wel dat de trainerscarrousel steeds
vroeger begint te draaien waardoor wij als TC ook
genoodzaakt zijn om op tijd (wel erg vroeg!!) met
deze gesprekken te beginnen.
Met de overige gesprekken (trainers/leiders enz.)
zijn wij bezig. Deze zullen begin 2013 worden
voortgezet. Daarbij hopen wij natuurlijk met een
complete technische staf binnen de vereniging
verder te kunnen waar wij trots op mogen zijn.
TC; Eugene Lucassen en Freek van Arragon

Boogbal nr. 3

91
90
88
82
80
79
79
78
76
75
73
73
71
71
65
65
64
61
61
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57
56
55
55
54
52
51
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49
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39
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25
24
21
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G.W.V.V.
Verjaardagskalender
Wij feliciteren in de
maand december

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

Walter
Paul
Bryan
Willie
Ton
Jelle
Petra
Sjoerd
Wessel
Cas
Hugo
Dirk
Pieter

Hendrixen
Wijsman
Wijkamp
Zweers
Scholten
Visser
Bruins
Immink
Immink
Steenbreker
Offenberg
Jansen
Laban

“Huiselijke sfeer
en dan net
iets meer!”

Boogbal nr. 3
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18
Nico Slutter
18
Robin Klompenhouwer
20
Danny Wessel
20
Hennie Ketelaar
21
René Hakvoort
29
Frank van de Pavert
30 Sebastiaan Flipse
30
Joost Schut
30 Paul Maikel van Barele
31
Jeroen Bruins
31
Peter van der Heiden

BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013
Dat kump in de Boogbal

 Wij feliciteren:

- Fam. Bolk met de geboorte van zoontje en
broertje Noud .

 Peter Roes trainer/coach bij GWVV 2 kreeg een

aanbieding van een steenrijke Duitse boerenzakenman voor een club in Dubai. Peter was
vastbesloten om te gaan maar door het forse
verlies tegen Silvolde 3 liet de zakenman weten
af te zien van de aanbieding. We blijven dus gelukkig nog even zitten met Peter.

 Erik Ketelaar komt het dorpshuus in en verteld

dat hij met broer Jos naar het ziekenhuis is
geweest. “Een elleboogbreuk opgelopen tijdens
de wedstrijd tegen St.Joris”. Erik verteld:
”Volgende week moet hij terug naar het
ziekenhuis dan krijgt hij loopgips er omheen”
Dit noemt men niet alleen maar leedvermaak
maar ook nog eens ’broederliefde’.

 Longa’30, tegenstander van GWVV 2 mopperde

na de wedstrijd over het feit dat ze verloren hadden door de 12e man. Volgens hun zeggen was
het een echte thuisfluiter. Daar konden ze
weleens gelijk in hebben, want in het dorpshuus
zaten op dat moment wel 300 (thuis) fluiters ivm
de vogelshow, daar kan er best één van
uitgevlogen zijn.

 Esger Stork, de nieuwe versterking in dit

seizoen bij GWVV 5 is wel heel serieus bezig.
Hij biedt zich nu al aan als BOB tijdens een
avondje stappen op de zaterdagavond. Als je
denkt dat dit ritje niet naast de deur is komt bedrogen uit. Zelfs een avondje stappen naar de
DRU clultuurfabriek is voor hem een reden om
zich optima forma voor te bereiden op de
wedstrijd. Nu moet gezegd worden dat er een
stijgende lijn is waar te nemen bij prestaties van
Esger. Esger, je bent goed bezig zo, ga zo
door!! Waren ze allemaal maar zo!!!

Competitie
Programma GWVV
December/januari
16-12-2012
15-12-2012
15-12-2012
27-1-2013

COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN
Uitslagen G.W.V.V.:
10-11-2012
10-11-2012
10-11-2012
10-11-2012
11-11-2012
11-11-2012
11-11-2012
11-11-2012
17-11-2012
17-11-2012
17-11-2012
17-11-2012
18-11-2012
18-11-2012
18-11-2012
18-11-2012
24-11-2012
24-11-2012
24-11-2012
24-11-2012
25-11-2012
25-11-2012
25-11-2012
1-12-2012
1-12-2012
2-12-2012
2-12-2012
2-12-2012
2-12-2012
2-12-2012

Ajax B D2G
NVC F1G
GWVV C1G
DVC '26 C6
GWVV 4
GWVV 2
VIOD 9
Erix 1
SDOUC D3D
GWVV F1
GWVV C2D
Ulftse Boys C1
Longa '30 5
GWVV 5
VVG '25 5
GWVV 1
GWVV D1
Ulftse Boys F2
DZC '68 C5
GWVV C1G
GWVV 3
GWVV 4
Stokkum 4
GWVV C2D
FC Trias C2
Ruurlo 3
GWVV 3
GWVV 5
MvR 6
Zelhem 1

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

0
9
2
2
3
0
2
1
2
1
2
3
2
1
1
0
4
0
2
3
3
0
1
1
2
0
2
7
6
0

De Boogbalplanner Seizoen 2012-2013
copie binnen:
komt uit op:
19 februari 2013
28 februari 2013
26 maart
4 april
14 mei
23 mei

Wees
Voorzichtig
Met
Vuurwerk!!

9:30 Gendringen 3
GWVV 2
14:30 RKZVC C1 GWVV C1G
10:00 GWVV D1 DZSV D2GD
14:30
GWVV 1
Terborg 1

Boogbal nr. 3

GWVV D1
GWVV F1
DZSV C1
GWVV C2D
Zeddam 4
Silvolde 3
GWVV 3
GWVV 1
GWVV D1
Varsseveld F3
Gendringen C2
GWVV C1G
GWVV 2
Kilder 5
GWVV 4
Winterswijk 1
FC Trias D5D
GWVV F1
GWVV C2D
Varsseveld C1
Sint Joris 3
VVL 4
GWVV 5
Silvolde C2
GWVV C1G
GWVV 2
Doetinchem 5
Westendorp 3
GWVV 4
GWVV 1
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Jeugdnieuws
Bijna Winterstop

B

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

Christel Aalders tel. 632727
Marco van Remmen tel. 842165
Sven Maatman
tel. 843620
Sven te Kaat
tel. 06-623616620
Clemens Wissing tel. 640815
Simone Bussink tel. 632239
Tim Jansen
tel. 630487
Dirk Jansen
tel. 630487
Manfred Kuster tel. 630286
Dennis Boerboom tel. 632005
Chiel Terhorst
tel. 681271
Kees van de Pavert tel. 684915
Ted van de Pavert tel. 684915
Mike Frazer
tel. 631810
Hans Bruins
tel. 632247
Stan van de Pavert tel. 684915
Twan Berendsen tel. 632260
Jordy Bussink
tel. 632239
Sebastiaan Flipse tel. 632977
Chiel le Comte
tel. 686292

este voetbalvrienden, allereerst willen wij als jeugdbestuur
stilstaan bij het overlijden van een grensrechter bij sc Buitenboys
door zinloos geweld. Dit mag en kan niet getolereerd worden.
Ook bij Gwvv geldt, heb respect voor de tegenstander, scheidsrechter,
grensrechter, medespeler en derden want zinloos geweld hoort zeker
NIET op het voetbalveld.
De jeugd elftallen doen het op dit moment goed, de F1 staat 6e met 15
punten, de D1 staat op een verdienstelijke 3e plaats met 24 punten, de
C2 staat 7e met 13 punten en de C1 staat op een knappe 4e plaats
met 20 punten dus we kunnen tevreden zijn over de resultaten. Na de
winterstop worden er weer nieuwe indelingen gemaakt en dan
proberen we de draad weer zo goed op te pakken om zo goed mogelijke resultaten te behalen.
Verder kunnen wij melden dat Maud Rots tot de zomervakantie speelt
bij het KNVB meisjes team onder de 14 jaar, Maud succes.
Op 2 december is onze goedheiligman de heer sinterklaas in ons clubhuis geweest, hij heeft een aantal jeugdleden jong en oud aan de tand
gevoeld over de resultaten van hun team, hierbij kwam de sint tot de
conclusie dat er te weinig doelpunten gemaakt werden. We hebben
afgesproken dat als hij volgend jaar terugkomt we meer doelpunten
zullen maken. Na wat drinken, chips en een chocoladeletter ging iedereen weer tevreden huiswaarts. Iedereen die heeft geholpen om
deze middag mogelijk te maken voor onze jeugd bedankt.
Wij willen iedereen in Varsselder erop attenderen dat wij op 2 januari
een flessenactie houden ten behoeve van onze jeugd, dus spaar uw
lege flessen op en lever deze op 2 januari in als we bij u aan de deur
komen.
Rest ons verder nog iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig
en sportief 2013 te wensen.
Het Jeugdbestuur.

Boogbal nr. 3
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G.W.V.V. C1
DZSV C1 – Gwvv C1

10-11-2012

Er stond vandaag een duel op het spel tegen
medekoploper DZSV C1, de gasten uit Dinxperlo hadden al 21 punten verzamelt uit 8
wedstrijden.
Gwvv C1 heeft lijkt na de mindere resultaten tegen
WSW C2 en AZSV C2 de draad weer een beetje
te hebben opgepakt, vorige week werd thuis Gendringen C1 met 9-0 opzij gezet.
We speelden op het sportcomplex van DZSV op
het prima kunstgrasveld, daar zijn onze jongens
inmiddels wel aan gewend, ook aan het weer kon
het niet liggen vandaag.
Voorafgaand aan de wedstrijd was met de groep
besproken dat we deze wedstrijd met veel bluf in
moesten gaan om zo DZSV geen moment het gevoel te geven dat ze een makkelijke dag hadden
vandaag.
We begonnen dan ook erg sterk aan de wedstrijd,
zettee direct ver vooruit druk en dit leverde ons in
de 3 minuut al een doelpunt op, Merijn van Arragon dribbelde in en wist Dion Mulder te bereiken, de spits wist zich wel raad met deze bal en
draaide knap weg bij zijn tegenstander om vervolgens voor de 0-1 aan te tekenen. Opvallend detail
is dat Dion voorheen spelend op het middenveld
maar de laatste 4 wedstrijden op ‘nummer 9’ iedere wedstrijd
in de spits nog wist te scoren, dit
was zijn 6e competitietreffer. DZSV was een beetje
van slag en het was aan de keeper te danken dat
het nog 0-1 bleef, zo pakte hij een 1 op 1 met Kris
Hebbink knap. Hierna ging de keeper 2 maal
achter elkaar de fout in maar helaas wist Dion zich
geen raad met de buitenkansjes. DZSV kwam net
voor rust beter in het spel. 5 minuten voor rust
kreeg DZSV een vrije trap op 20 meter van het
doel en was het een ware variant, helaas
reageerde zowel Casper als Jan-Ole niet attent
genoeg en tikte de middenvelder van DZSV de 1-1
achter Casper. Net voordat we de kleedkamer op
gingen zoeken kreeg de thuisploeg nog een
hoekschop, deze werd perfect tegendraads
ingekopt maar met een prachtige reflex pakte Casper de bal uit de hoek.
Rust:
Hierin werd aangegeven dat we enorm goed startten en helaas de laatste 10 minuten verzwakten
waardoor
we DZSV weer in de wedstrijd hielpen.
De 2e helft moesten we weer gaan spelen zoals
we startten. Het geloof in een overwinning was er
bij de jongens.
Helaas lag 3 minuten na rust de bal al achter onze
doelman, 2-1, een steekbal van de middenvelder
van DZSV werd niet op waarde geschat door Lars
Hendrixen die geen rugdekking gaf aan linksback
Maud Rots waardoor de rechtsbuiten met een vrije
doortocht de 2-1 aan mocht tekenen. Gwvv
herpakte zich hierna en had de overhand, invaller
Stan Kraaijvanger speelde enorm sterk in deze
fase. Helaas resulteerde dit nog niet echt in grote
kansen. Vlak voor tijd was er nog wel 2 maal een
uitbraak via Jan-Ole Kantus hij versnelde zijn directe tegenstander beide malen maar werde een
keer getorpedeerd door de keeper en de 2 mogelijkheid legde hij de bal net niet goed breed
waardoor de 2-1 op het scorebord bleef staan. 4
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minuten voor tijd kreeg Gwvv nog een hoekschop,
deze werd door middenvelder Thomas Wissing
getrapt en prachtig ingekopt door de vandaag
enorm sterk spelende centrale verdediger Merijn
van Arragon. Dit zou ook de uitslag worden.
‘Een prima wedstrijd van onze kant waar we met
een beetje geluk vandaag een overwinning hadden geboekt, namen we 1 punt mee naar Varsselder ’ aldus; Chiel Terhorst
Opstelling:
Casper Bussink©, Jan-Ole Kantus (Elze Braam), Merijn
van Arragon, Lars Hendrixen, Maud Rots (Martijn
Klompenhouwer); Thomas Wissing, Sam Overbeek,
Juul Rabelink (Stan Kraaijvanger); Kris Hebbink, Dion
Mulder, Joey lenting(Robin Klompenhouwer)

Varsseveld C1 – Gwvv C1

24-11-2012

Vorige week speelden we 3-3 tegen Ulftse Boys
waar we door een dramatisch eerste kwartier
0-3
achter kwamen. Gelukkig werd het de 2e helft
gerepareerd naar 3-3 waar de 4-3 zeker niet onverdiend was geweest. We moeten hiervan leren
dat we niet zo gemakkelijk 3 doelpunten tegen mogen krijgen binnen een kwartier tijd, waardoor we
een wedstrijd tegen onszelf hebben
gespeeld.
Doelpunten waren in een prima 2e helft van Merijn
van Arragon, Juul Rabelink en Kris Hebbink. Vandaag speelden we tegen Varsseveld C1, de eerste
tegenstander waar we al een thuisduel tegen hadden gespeeld (5-1 winst), dus de return.
De eerste helft kwam Gwvv niet in zijn spel en zag
het de gehele helft ook enorm rommelig uit, er
werden niet of nauwelijks kansen weg gegeven
maar er werden ook geen goede kansen
gecreëerd, er werd te gehaast gevoetbald waardoor er enorm veel slordigheden in het spel zaten
en we de bal niet langer dan 5 seconden in de
ploeg konden houden.
In de rust werd aangegeven dat we de rust
moesten terug vinden en de bal snel rond moesten
laten gaan om van daaruit tot kansen te komen.
Na rust zag het er al beter uit, maar ontstonden er
nog niet direct kansen. We besloten de formatie
om te zetten naar 3-4-3 en dit pakte direct goed
uit. Joey was attent op een afgeslagen bal, 0-1.
Hierna volgden er een reeks kansen en werd er 02 gemaakt, met een fraaie dubbele één-twee tussen Juul en Dion was de laatst genoemde die de
bal tegen de touwen werkte. Hierna waren er kansjes voor Kris en Jan-Ole waarna Merijn van Arragon op een zeer knappe wijze uit een afgeslagen bal van de corner besloot de bal met een
halve omhaal met zijn linker strak tegen het net te
werken, 0-3. Hierna speelden we de laatste minuten goed uit en behaalden we een dik verdiende
zege.
‘De eerste helft was er teveel
onrust in de ploeg,
en je ziet dat als we de 2e helft met meer rust spelen er van zelf kansen komen’ Aldus: Chiel Terhorst.
Opstelling:
Casper Bussink©, Maud Rots(Jan-Ole Kantus), Merijn
van Arragon, Lars Hendrixen, Martijn Klompenhouwer;
Thomas Wissing, Sam Overbeek, Robin Klompenhouwer; Kris Hebbink, Dion Mulder, Joey Lenting(Juul
Rabelink).
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

DORPSKALENDER
kijk voor complete dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

December:
20 Potstoten GWVV
23 Kerstconcert Fanfare
27 ‘t Dorpshuus Winterspelavond
30 Potstoten De Zon
31 Carbid schieten
Januari:
1 Silvesterparty Dorpshuus

5 Oud Papier ophalen
Januari:
18 Januari Jeugdpronkzitting
19 Januari Pronkzitting
Februari
2 oud papier ophalen
2 44 jaar De Zinkput
8,9,10,11 Carnaval

Beste mensen,

H

et jaar 2012 zit er al weer
bijna op. Als VDVV mogen we terug kijken op
een jaar waarin geoogst is.
Een jaar waarin VDVV heeft laten zien, dat samenwerking in diverse vormen haar vruchten begint af
te werpen. Binnen het dorp hebben we als kartrekker de samenwerking op gang geholpen. Verenigingen bestuiven elkaar, Jong en oud ontmoet
elkaar in 't Dorpshuus. Samen met Stichting “de
Buitenham” hebben we een perfect multifunctioneel kunstgrasveld kunnen realiseren. Als VDVV
bestuur hebben we hiermee de cirkel rond qua
multifunctionaliteit.De samenwerking zal de
komende jaren verder vorm moeten krijgen en zal
volgens ons alleen maar inniger moeten, om-dat
we daarmee de meeste win/win situaties kunnen
creëren. Met het oog op ieders identiteit een gedeelde blik op de toekomst!
Daarnaast constateren wij ook dat binnen besturen, functies steeds moeilijker zijn in te vullen.
Buiten het dorp werkt de samenwerking met de
politiek prima. Door Frank en Angelique hebben
we een goede spreekbuis richting de gemeentepolitiek. Andersom voorzien wij hun ook van input op gebieden waar wij zaken gerealiseerd willen
zien. Zeker op dit laatste punt zullen wij de
komende tijd nog veel van hun vragen.
Daarnaast hebben we als VDVV bestuur jaarlijks
overleg met de gemeente, het zogenoemde
convenanten overleg en ontvangen we begin volgend jaar de burgemeester in het kader van zijn
tweede ambtstermijn.Landelijk hebben we ondertussen veel bekendheid en waardering gekregen,
het bezoek van kroonprins Willem-Alexander was
een kroon op het werk van de vele vrijwilligers. De
manier waarop wij als dorp onze plannen realiseren wordt door andere dorpen als voorbeeld gezien. Bovenstaande hebben we kunnen realiseren
dankzij een nieuw bestuur van VDVV. Geweldig
hoe Joris, Sandra, Jeroen en Karin dit opgepakt
hebben. Dat we hebben geoogst wil nog niet
zeggen dat we als VDVV bestuur achterover gaan
leunen. We willen in kansen blijven denken, dat
betekent dat we waar mogelijk vooruit blijven
kijken, om op deze wijze voortijdig op ontwikkelingen te kunnen reageren. Bevolkingskrimp is zo'n
gegeven. Samenwerking zoeken, was ons 1e
speerpunt hierin, maar als dorp zullen we ons de
komende maanden ook hard moeten maken voor
het behoud van de basisschool. Een school die
binnen de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van
ons dorp een belangrijke rol speelt als één van de
belangrijke pijlers.
Boogbal nr. 3

Als VDVV willen de stem van het dorp hierin laten
weerklinken. Hoe we dat gaan realiseren zijn we
nu aan het ontwikkelen. Uw steun is in elk geval
noodzakelijk!
Ook de toekomst van de kerk heeft onze aandacht. Dorpshuus, kerk, en basisschool liggen
naast elkaar. Toeval? Wij denken van niet. De
kunst is, om ook hier weer naar verbindingen te
zoeken, zodat ze elkaar kunnen versterken.
We willen ons dorp uitdragen als een "dorp klaar
voor de toekomst". We durven hierbij over de
landsgrenzen te kijken en hebben ons op verzoek
van de Vereniging Kleine Kernen, beschikbaar
gesteld voor het project "Community of the future" . Wij denken veel van dit project te kunnen
leren en omgekeerd kunnen anderen vervolgens
veel van onze opgedane praktijkkennis leren.
Van zo'n gemeenschap met een zo rijk verenigingsleven wil je toch onderdeel van uitmaken?
De decembermaand is bij uitstek een maand om
van ons dorp te genieten. Ontmoetingsmomenten
zoals Kerstconcert, Potstoten in 't Dorpshuus en in
Hunten bij de Zon, Carbidschieten, Nieuwjaarsnacht.
Genoeg ontmoetingsmomenten, waarop het nog
wel eens goed is om stil te staan bij het feit, dat we
het als dorp goed voor elkaar hebben, maar dat dit
geen vanzelfsprekendheid is. We zullen dit in gezamenlijkheid moet blijven waarmaken!
Een dorp waar Jong en Oud samen in
beweging zijn.
Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard voor
maken, samen met u!
De komende tijd blijven we op uw steun rekenen
en horen we graag uw mening en/of suggesties.
Want VDVV is Varsselder -Veldhunten en dat zijn
wij met zijn allen!!
Jeroen, Joris, Karin, Sandra en Wim,
Wensen u een fijne decembermaand toe en hopen
u te ontmoeten op een van de vele ontmoetingsmomenten.
Emailadres: vdvv@varsselderveldhunten.nl
http://www.varsselderveldhunten.nl
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Zinkput carnaval 2013

an het vorige krantenbericht, met de oproep
voor oude foto’s, verhalen en film materiaal is
veel respons gekomen.
De jubileum commissie van carnavals vereniging
de Zinkput uit Varsselder Veldhunten zet de foto’s
en films waarschijnlijk allemaal op een dvd. De
carnavalsvereniging bedankt al de inzenders.
Op 2 februari 2013 wordt het 44-jarig bestaan gevierd met een receptie en na borrelen. Meer informatie volgt binnenkort.
Op 17 november j.l is door de carnaval een echte
“kerstboom” geplaatst bij de kerk aan de hoofdstraat in Varsselder Veldhunten. Deze kan gaan
groeien. De boom wordt op 8 december, met enige ceremonie, rond het middaguur voorzien van
kerstverlichting door de carnavals vereniging zoals
elk jaar gebeurd rond deze tijd van het jaar.
Carbidschieten met CV de Zinkput.
Op maandag 31 december is er weer het meestal
druk bezochte carbid schieten, in de wei van Jos
en Mariëtte Lukassen, aan de Hesterweg door de
carnavals vereniging de Zinkput. Rond 11 uur zal
het eerste schot worden gelost. Traditie getrouw is
meestal de carnavals Prins, voorzitster Elly Masselink, de Burgemeester van de Oude IJsselstreek
of een Wethouder aanwezig. Dit alles onder het
genot van een hapje en een drankje, ook is er een
toiletwagen aanwezig.
Carnavals pronkzitting de Zinkput.
Vrijdag 18 januari jeugdpronkzitting carnavalsvereniging de Zinkput aanvang 19.11 uur in het
Dorpshuus aan de Hoofdstraat te Varsselder Veldhunten, naast de kerk.
Zaterdag 19 januari is de senioren pronkzitting,
aanvang 19.41 uur in het Dorpshuus. De nieuwe
prinsen presentatie en buutavond Kom op tijd,
i.v.m. de strakke tijd planning van de avond. De
zaal is een half uur voor aanvang reeds open.
44 jaar CV de Zinkput.
Op 9 februari 1969 was de geboorte van de Zinkput. Op zaterdag 2 februari 2013 viert carnavals
vereniging de Zinkput uit Varsselder Veldhunten
hun 44-jarig bestaan. Er wordt een receptie gegeven in het Dorpshuus aan de Hoofdstraat, naast
de kerk. Voor de genodigden en mensen die onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen,
maar de carnaval een zeer warm hart toedragen,
is er gelegenheid het bestuur te feliciteren met deze heugelijke verjaardag. De zaal is open om
17.30 uur en het bestuur is aanwezig om de felicitaties in ontvangst te nemen. Vanaf 18.30 uur zullen enkele zangers, tonpraters, dansmarietjes en
muziekanten acte de présence geven. De D.J
Raymond zal na het officiële gedeelte verder de
avond verzorgen, en buiten staat een snack wagen.
Carnaval in Zinkputdarp
Zie hiervoor ook de Zinkputbode t.z.t.
Vrijdag 8 februari 2013 zal de Prins van de Zinkput
de wagens bezichtigen in Varsselder Veldhunten,
vergezeld van enkele raadsleden en of senatoren
Zaterdag 9 februari carnavalsbal in het Dorpshuus
Zondag 10 februari de grote carnavalsoptocht door
Veldhunten en Varsselder, de start is bij Leo
( Leutje) Ditters voor de deur. Na de optocht is het
een gezellig samenzijn in het Dorpshuus. Maandag 11 februari is de 50+ middag, met de bekende
zang, dans en buuts.
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BiIjarten in
Varsselder
Veldhunten.

oals jullie allemaal
al gezien hebben, heeft ’t Dorpshuus sinds
kort een biljart.
Dit biljart is mogelijk gemaakt door:
Berendhaus Groep, horeca en grootverbruik en
Stichting VVVVV = Vrienden van Verenigingen in
Varsselder-Veldhunten.
Stichting VVVVV wordt financieel ondersteund
door:

Rabobank Graafschap-Zuid

Wanders Holding

Welkoop Gendringen

Frazer Holding

Timmerfabriek Hendriksen Ulft.
Met ingang van 10 december 2012 starten
we met recreantenbiljart op:
Maandag van 14.00 – 17.00 uur
Donderdag van 14.00 – 17.00 uur
Iedereen is welkom.
Mensen die niet kunnen biljarten, worden
bijgestaan door ervaren mensen.
Groeten namens Jan Frazer

Winterspel-avond.

O
p donderdagavond 27 december is iedereen - jong en oud - van harte welkom voor

een gezellige en actieve spel-avond in ’t
Dorpshuus.
Men heeft de mogelijkheid om te sjoelen, tafelvoetballen, schieten, darten en biljarten. Diverse
professionals van plaatselijke verenigingen zullen
aanwezig zijn om uitleg te geven over hun tak van
sport en er zijn mogelijkheden om teams te vormen en wedstrijden te spelen.
Beleef deze avond met vrienden, buren of familie
als een gezellig dorpsgebeuren.
’t Dorpshuus is geopend om 19.00 uur.

Sylvesterparty

O
ok dit jaar is het weer mogelijk om 31 december het oude jaar af te sluiten en samen

met elkaar het nieuwe jaar te vieren.
Vanaf 00.30 uur is ’t Dorpshuus geopend om aan
iedereen de beste wensen toe te wensen.
St. Gemeenschapshuis Varsselder-Veldhunten.
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POTSTOTEN

Kerstconcert
O
p zondag 23 december aanstaande organiseert Fanfare St.

Gregorius haar jaarlijkse Kerstconcert in het
Kerkgebouw van Varsselder Veldhunten. Het
begint om 10.30 uur en de toegang is gratis.
Het concert wordt vanaf 10.00 uur door de midwinterhoornblazers “De Huttenpiepen” angebloazen.
Drie orkesten zullen het concert gaan verzorgen:
Fanfare St. Gregorius en het Jeugdorkest, beide
onder leiding van Gerjo Seesink en de Slagwerkgroep (i.s.m. het O.L.V. Gilde) onder leiding van
Colin Janssen.
Uniek is het optreden van de slagwerkgroep tijdens dit kerstconcert. Zij zullen naast eigen nummers ook samen met het fanfareorkest kerstnummers brengen. Het jeugdorkest laat horen dat ook
zij voor kerstsfeer kunnen zorgen. Het fanfareorkest zal bekende kerstnummers spelen. Hoogtepunt is een swingende kerstmedley die op een
verrassende manier gespeeld word, zoals dat nog
zelden te horen is geweest.
Tijdens de pauze wordt er koffie, thee of frisdrank
met een traditioneel kerstkransje aangeboden.

30 December
aanvang 20.00 uur
bij:

P

Zin om mee te zingen
met Popkoor U-nique!

opkoor U-nique is op zoek naar enthousiaste vrouwen en mannen (jeugd is ook van harte
welkom) die graag samen met ons koor zouden willen zingen en/of
die ons muzikaal zouden
willen begeleiden.
We zijn dit seizoen gestart
onder begeleiding van
dirigente; Belinda Kamps.
Samen met haar zullen wij
ons met name richten op
het instuderen van bekende
en minder bekende popliederen.
Heb jij interesse en zou je eens willen meezingen
om te ervaren of Popkoor U-nique bij jou past,
kom dan eens langs op één van onze repetitie
avonden. Deze vinden plaats op maandagavond
van 20.00 uur tot 22.00 uur, of kom op onze instuif
avond maandag 21 januari en zing mee! Het
adres is Op den Dam 9.
Voor meer informatie zijn we ook telefonische te
bereiken:
Monique Winters 06-20291173
Katja Thus 06-81247801
U-niquepopkoor@hotmail.com
http://www.facebook.com/welcomeback/requests/#!/unique.popkoor

Gratis af te halen:
Fietsroutes ± 25 km
In de omgeving van Varsselder
Rustige routes voor Buurtvereniging of
familiefeestjes gebruikt door KBO
Af te halen bij:
A. Jansen
Hoofdstraat 10
Veldhunten tel. 0315-681445
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Weet je nog van toen?

et jaar 2012 loopt ten einde in een
maand met feestelijke tradities. St. Nicolaas,
Kerst en Oudjaar zijn dagen, die ieder wel
wat doet.
Behalve deze, hebben we in ons dorp weer tal
van bijzondere gebeurtenissen gekend. Hier
zorgden de vele verenigingen voor, dat er iets
georganiseerd werd. Hoogtijdagen waren de
kermis, carnaval, sport en dit jaar het bezoek
van Prins Willem Alexander aan ons dorp. De
oudste verenigingen, comite's of bond die we
hier kennen zijn: O.L.V. Gilde dat dateert uit
1679, het Kerkkoor 1917, Oranjecomité 1945,
V.S.V. 1947, St. Gregorius en Ouderenbond
1950, E.H.B.O. 1960, G.W.V.V. 1963 en de
Een raad van elf wagen van de zinkput in 1988.
Zinkput 1969. Allen hebben één of meerdere
jubilea gevierd van hun bestaan. Het komende jaar zijn G.W.V.V. en de Zinkput aan de beurt, die resp.
het 50- en 44-jarig jubileum vieren. In carnavalskringen is elke 11 jaar een jubileumjaar vandaar 44 jaar.
De Zinkput hoopt het te vieren in februari 2013. Veel is er in al die jaren tot stand gekomen op sociaal en
humoristisch gebied. Als we denken aan de prinsen, raden van elf, dansgardes, kindermiddagen,
pronkzittingen, onderscheidingen, optochten en bezoek aan zieken. Zie hier een beknopte opsomming
van activiteiten die plaatsvonden. Een uitvoerige beschrijving en tal van andere gegevens kan men t.z.t.
lezen in een carnavalskrant. Wat betreft de andere jubilaris G.W.V.V. zal de viering hiervan plaats vinden
in juni 2013 .Toen de voetbalclub in 1963 werd opgericht was dit voor een aantal mensen een enorme
uitdaging. Met geen enkele financiële pot en zeer primitieve middelen werd het na verloop van tijd een
groot succes. De jonge vereniging Geel Wit Varsselder Veldhunten werd in korte tijd een gerespecteerde
sportvereniging, zowel binnen als buiten het dorp. De eerste jaren van het bestaan beleefde het al grote
successen met het behalen van enkele kampioenschappen en een G.V.B. Beker. Ernaast werd uitgezien
naar een verbeteraccommodatie, omdat de gronden nodig waren voor woningbouw. Na vele vergaderingen, met steun van de gemeente kwam er een voorlopig bestuur en bouwcommissie. Hierdoor kon
op 8 september 1974 het sportcomplex worden geopend. In 1978 kwam er een Stichting Sportbelangen
tot stand. Het complex kreeg de naam "de Buitenham", ontleend aan een stuk grond waarop het staat.
De sporthal werd behalve door G.W.V.V. ook gebruikt voor de schoolgym en toevoeging van andere binnensporten waaronder kinder- dames- en herengymnastiek, zaalvoetbal, volleybal en tafeltennis. In 1980
volgde een nieuw hoogtepunt, de opening
van de tribune en een jaar later de
veldverlichting. Een uitzonderlijke wens
ging in vervulling op 5 oktober 1984. De
opening van een eigen clubhuis, na ruim
20 jaren gastvrij bij de familie Mulder te
zijn ont-vangen. Het 25 jaar bestaan van
G.W.V.V. werd in 1988 op grootse wijze
gevierd met tal van activiteiten en
huldigingen. In 1995 volgde een uitbreiding van de kleedaccommodatie met
een officiele opening op 17 november. Er
was dringend behoefte aan deze ruimte
omdat de vereniging was gegroeid tot 7
senioren elftallen, een damesteam en een
groot aantal talentvolle jeugdteams. Een
3e speelveld werd noodzakelijk en
eveneens in 1995 in gebruik genomen.
Het 40-jarig jubileum werd in 2003
Jeugdprins Jos Ketelaar met de
herdacht met een toepasselijk opgezet
hofdames en dansgarde in 1984.
programma. Na deze jaren van euforie
Boogbal nr. 3

pagina 23

(vervolg Weet je nog van toen?)

BOOGBAL SEIZOEN 2012 - 2013

De pioniers van het 1e uur Marietje-Gert Slutter,
Jan- Doortje Huls, Teun - Gusta Slutter

Opening Clubhuis door wethouder v. Eck in 1984.

liep het allemaal wat minder door een teruglopend aantal leden, dus ook elftallen. Het moraal bleef, en
sportief gezien deed G.W.V.V. wat het altijd had gedaan, presteren. De laatste jaren werd de dorpsclub
ook betrokken bij het stichten van het Dorpshuus. Ook een andere wens van een kunstgrasveld ging in
vervulling. Als we alles overzien, heeft G.W.V.V. In de afgelopen 50 jaren historie geschreven met een
hoofdletter. Laten we vooral echter niet vergeten, de pioniers, vrijwilligers en sponsoren die Geel Wit
Varsselder Veldhunten heeft gehad, en nog heeft. Zij hebben de voetbalclub mede gebracht wat het nu is.
B. Kroesen
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Standen en Topscoorders 2012-2013
STAND 1e PERIODE

5e klasse C

Club
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Ulftse Boys 1
Terborg 1
Vosseveld 1
Zelhem 1
VVG '25 1
Erix 1
GWVV 1

12
10
11
11
10
11
11

27
22
22
22
18
18
17

44
34
32
23
26
26
23

11
13
19
19
24
19
16

Ajax B 1
Bredevoort 1
KSH 1
Halle 1
Winterswijk 1
Marienveld 1

11
11
11
11
10
10

13
13
12
9
6
1

16
15
25
21
7
6

24
31
22
32
35
33

Gespeeld Punten voor tegen

Ulftse Boys 1

12

27

44

11

Terborg 1

10

22

34

13

Vosseveld 1

11

22

32

19

Zelhem 1

11

22

23

19

VVG '25 1

10

18

26

24

Erix 1

11

18

26

19

GWVV 1

11

17

23

16

Ajax B 1

11

13

16

24

Bredevoort 1

11

13

15

31

KSH 1

11

12

25

22

Halle 1

11

9

21

32

Winterswijk 1

10

6

7

35

Marienveld 1

10

1

6

33

Res. 5e klasse
Club
Gendringen 3
Varsseveld 4
VVG '25 3
Silvolde 3
WVC 4
GWVV 2
KSH 3
Meddo SC 2
Terborg 2
Longa '30 5
Ruurlo 3

Gespeeld Punten voor tegen
8
24
29
9
10
22
32
16
10
19
48
23
9
17
29
13
8
15
20
19
9
11
19
23
9
11
22
29
10
10
10
9

11
9
6
0

20
25
24
6

30
33
35
44

Club
Sint Joris 3
SDOUC 7
SVGG 2
VVG '25 4
Doetinchem 5
Silvolde 6
DVC '26 10
GWVV 3
Gendringen 8
VIOD 9
Zeddam 3

Gespeeld Punten voor tegen
10
22
28
11
9
21
31
24
10
18
35
23
9
17
41
28
10
14
20
20
8
12
18
18
8
12
16
20
10
12
18
21
8
9
18
25
10
6
14
28
8
1
5
26

Res. 7e klasse

Res. 7e klasse
Club
VVL 4
SDOUC 8
Ulftse Boys 5
Doetinchem 6
NVC 2
FC Trias 11
Zeddam 4
MvR 6
SVGG 3
VVG '25 5
GWVV 4
Stokkum 3

Res. 7e klasse

Gespeeld Punten voor tegen
9
27
48
5
11
27
53
20
11
19
35
22
11
18
31
29
9
17
20
13
10
15
18
18
11
14
41
37
11
11
26
37
10
10
12
18
10
7
14
37
11
7
10
40
10
6
13
45
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Club
GWVV 5
NVC 3
SDOUC 6
Terborg 5
Kilder 5
Sint Joris 4
Stokkum 4
Halle 4
Wolfersveen 3
Gendringen 7
Westendorp 3
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Gespeeld Punten voor tegen
10
25
47
12
10
23
22
6
9
19
38
16
8
15
33
9
10
15
21
19
9
13
23
20
8
9
15
24
9
9
23
55
7
7
16
25
9
6
22
30
9
0
16
60
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G.W.V.V. 1 SEIZOEN 2012-2013
Achterste rij v.l.n.r. leider Jurgen Schut, Niels Schweckhorst, Sven te Kaat, Martin Bolk en leider Dennis Lohschelder.
2e rij v.l.n.r. verzorger Paul Straub, Jacco te Kaat, Dominiek Senhorst, Dirk Jansen, Tim Jansen, Jelle Visser, Bob Zweers en
grensrechter Arno Geurts.
Voorste rij v.l.n.r. Ramiro Tersteeg, Chiel Terhorst, Maik Jansen, Ted v.d. Pavert (ass. trainer\coach), Patrick Visser (hoofdtrainer\coach)
Sven Maatman (trainer), Chiel le Comte, Pascal Sloot en Bram Legeland.

De tribune anno 2012, dank aan alle vrijwilligers die hieraan mee hebben geholpen.
Boogbal nr. 3
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TOPSCOORDERS SENIOREN:

Theo Heutinck
René Hakvoort
Tom Wanders
Marc Arnold
Chiel le Comte
Niels Schwekhorst
Don Geerts
Frank v/d Schuur
Ino Zweers
Dominiek Seinhorst
Chiel ter Horst
Danny van Wessel
Rick Witteveen
Ramiro Tersteeg
Jimi Moreno
Joël Robben
Andres Moreno
Esger Stork
Jelle Visser
Jordy Bussink

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

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

Walter Hendrixen
Mark Welling
Arthur Bonenkamp
Dirk Jansen
Maik Jansen
Martin Bolk
Bart Vinkenvleugel
Rick Hendrixen
Pascal Sloot
Mart Aalders
Markus Schwartz
Floyd Robben
Erik Ketelaar
Brian te Kaat
Jurjan Wezenberg
Jorick Messink
Jeen Grievink
Han v/d Pavert
Rien Klompenhouwer

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

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

STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:
Club

Gespeeld Punten voor tegen

Longa '30 C2
DZSV C1
AZSV C2
GWVV C1G
WVC-Winterswijk C2
Ulftse Boys C1D
MEC -Bredevoort C1G
RKZVC C1
Dinxperlo C1D
FC Trias C2
Varsseveld C1
Gendringen C1

11
12
10
11
11
12
12
10
12
8
12
11

31
25
20
20
20
19
14
13
9
7
6
5

59
49
42
40
25
40
26
22
19
10
22
16

12
25
26
20
23
31
33
26
54
22
40
58

Topscoorders C1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Dion
Juul, Kris
Merijn
Lars
Thomas
Joey
Sam, Robin

Club
AZSV D5
Longa '30 D5
GWVV D1
SDOUC D3D
Silvolde D2
Dinxperlo D2
Varsseveld D3
Ajax B D2
Terborg D2G
FC Trias D5D
DZC '68 D5G
DZSV D2GD
Gendringen D2G
Ulftse Boys D2

93
95
62
41
44
31
42
37
29
30
26
26
18
11

16
15
26
41
35
33
40
32
57
60
29
27
68
106

Topscoorders F1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Merijn
Jesper, Gijs
Jurre, Britt
Julian
Eigen goal tegenstander

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

28
22
22
19
19
16
13
12
6
4
0

Mick, Menno
Kay-Gee, Wessel
Collin, Glenn
Jordi, Rodney, Bryan, Stan

Gespeeld Punten voor tegen
33
30
24
19
15
15
14
13
12
10
9
9
7
0

Gespeeld Punten voor tegen
96
62
49
71
38
43
36
42
18
20
3

6
14
14
23
51
26
37
55
60
60
132

Topscoorders C2-pupillen:
naam:
aantal doelpunten

10
7
5
4
3
2
1

11
11
10
11
10
10
11
10
10
11
6
9
11
11

Club
GSV '38 C2
DZC '68 C5
Varsseveld C3
Silvolde C2
Gendringen C2
VVG '25 C3
GWVV C2D
Ulftse Boys C3
DVC '26 C6
Concordia-W C4
Veluwezoom C1

11
4
3
2
1

Boogbal nr. 3

7
5
4
1

Topscoorders D1-pupillen:
naam:
aantal doelpunten
Bart
Sem
Douwe
Maarten, Timo
Koen, Sjoerd, Cas

Club
NVC F1G
Terborg F1
Den Dam F1
VVG '25 F2
Varsseveld F3
GWVV F1
VVG '25 F3
SVGG F1G
Silvolde F2
Etten F1
Ulftse Boys F2
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28
13
9
3
2

Gespeeld Punten voor tegen
9
10
10
10
9
9
6
10
10
10
9

25
25
24
19
15
15
10
7
6
4
0

69
95
73
67
56
36
23
20
26
14
9

17
19
9
31
38
41
20
74
55
73
111

