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W e zijn inmiddels in april aanbelandt en dit 
betekent dat de ontknoping van de competities 
er aan staat te komen. Het weer heeft ons afge-
lopen maand in de kaart gespeeld doordat de len-
te al begin maart begon en we al heerlijke voetbal-
weekenden achter de rug hebben. 
Voor G.W.V.V. zal zoals het er nu naar uitziet 
geen kampioenen opleveren dit seizoen. We wa-
ren na vorig jaar met een promotie en een kampi-
oenschap al behoorlijk verwend. Toch mogen we 
over de hele linie niet ontevreden zijn. GWVV 1 t/
m/ GWVV 4 behoren tot de subtoppers of midden-
moters . GWVV 5 laat als enigste team het een 
beetje afweten maar gezien de pech die zij af en 
toe hebben door blessures en wedstrijden die net 
verloren werden is ook dit team in staat om hoger 
te eindigen. De TC zal komende maand alles op 
een rijtje zetten zodat we het seizoen 2014-2015 
weer met representatieve elftallen beginnen. 
Zo ver is het echter nog lang niet, komende 
maand zullen we er met z’n allen voor moeten 
knokken om de plekken die we nu bezetten ook 
daadwerkelijk vast te kunnen houden. 
Het 1e elftal heeft nog vier wedstrijden voor de 
boeg waarbij de derby in Ulft tegen Ulftse Boys op 
27 mei het meest aan sprekendst is. De verlies-
partij in de andere derby tegen Etten van 23 maart 
j.l. kan dan enigszins worden weggepoetst. Dennis 
zal in de rubriek GWVV 1 langs de lijn er alles over 
schrijven. 
Afgelopen maand stond in het teken van de acties 
De potgrondactie, de Spinningmarathon en de 
Clubkasactie van de Rabobank. De eerst twee ge-
noemde acties zijn zeer geslaagd met de pot-
grondactie werd € 720,- binnengehaald voor onze 
jeugd en met de spinningmarathon kreeg GWVV 
een extra financiële bijdrage van € 610,-. Met de 
Raboclubkascampagne kreeg GWVV 128 stem-
men wat goed was voor € 272,64. Wij bedanken 
de kopers van de potgrond, de fanatieke spinners 
en de GWVV stemmers bij de clubkascampagne. 
De jeugd begint ook behoorlijk op te schieten in de 
competitie zij speelden hun wedstrijden zonder dat 
hier afgelastingen tussen zaten. De prestaties van 
de jeugd zijn wisselend te noemen, de ene week 
weten ze goed voetbal op de mat te leggen en de 
andere week zie je er vervolgens niet veel meer 
van terug. Echter als het plezier  er is dan komt de 
regelmaat er van zelf in en dat zie je dan terug in 
de prestaties. Ook het GWVV jeugdbestuur zal 
komende maand de spelerslijsten naast elkaar 
moeten leggen om voor volgend seizoen weer ge-
lijkwaardige teams te kunnen presenteren.  
Op 25 maart werd de wedstrijd GWVV/regio B te-
gen Vitesse onder de 16 op de Buitenham ge-
speeld. Deze wedstrijd was het aanzien meer dan 
waard. Dat er talent zit in deze leeftijdsgroep in 
deze regio werd maar weer eens duidelijk. Ook 
een aantal GWVV spelers deden mee aan deze 
wedstrijd, een geweldige ervaring voor hen die ze 
niet snel zullen vergeten. 
Op 21 maart werd de kaderavond georganiseerd 
bij deze avond voor GWVV vrijwilligers werd o.a. 
stil werd gestaan bij het afscheid van Saskia van 
de Pavert en oud papierploeg coördinator Daan 
Kroesen. In deze Boogbal lees je hier meer over. 
Veel bedrijvigheid was er afgelopen maand te be-
speuren op de Buitenham, het begon met het Car-
naval, daarna de Hen en Weerum wandeltocht, 
het toneelstuk ‘Niemand is Perfect’ die door Kom 
Es Kieken op de planken werd gebracht en als 
klap op de vuurpijl de Ladies Night door een vijftal 

Nieuws 

fanatieke vrouwen georganiseerd. Evenementen 
die niet alleen maar veel publiek trokken maar ook 
nog eens een keer uitblonk door de uitstekende 
organisatie er om heen. De synergie tussen alle 
verenigingen in Varsselder-Veldhunten begint zijn 
vruchten af te werpen, daarvoor is een paar jaar 
geleden het Dorpshuus gebouwd. Hulde aan alle 
vrijwilligers/toneelspelers/muzikanten en andere 
betrokkenen op wat voor manier dan ook. Als Vars-
selder-Veldhunten kunnen we trots zijn op wat er 
allemaal tot stand komt. En in April gaat dit gewoon 
verder, want Fanfare st. Gregorius, Actie comité 
Varsselder-Veldhunten en het Oranje comitè heb-
ben in deze maand wat georganiseerd. In deze 
Boogbal kun je hier over lezen. 
Verder in deze Boogbal de gebruikelijke artikelen 
en het dorpsnieuws zoals u van ons gewend bent. 
Voor alle voetballers en leiding veel succes toege-
wenst bij het laatste deel van de competitie. 
 
Veel plezier bij het lezen van Boogbalnummer vijf. 
 

De Redactie 

G.W.V.V. Agenda; 
31 mei Jan Riekentoernooi 

Daan 

Kroesen 

neemt  

afscheid 

als  

Coōrdinator oud papier 

N a 15 jaar lang een coordinerende taak op 
zich genomen te hebben voor wat betreft het 
oud papier ophalen bij G.W.V.V. is Daan Kroe-
sen gestopt. 
Het oud papier ophalen lag 15 jaar geleden in han-
den van het G.W.V.V. bestuur. Daan zag dat het 
bestuur wel andere dingen aan het hoofd had om 
deze taak ook nog eens naar behoren te kunnen 
uitoefenen en bood zich spontaan aan om dit voor 
zijn rekening te nemen. Inmiddels is er veel veran-
derd. De papiercontainers die bij de Tent stonden 
waar het opgehaalde papier in werd verzameld 
heeft plaats gemaakt voor een oud-papier vracht-
wagen. Daan verzorgde o.a. de contacten naar de 
gemeente omtrent het ophalen van het oude papier 
en hij zorgde er voor dat er elke maand 2 vrijwil-
ligers waren om als oud-papier ophaler te dienen. 
Vaak kwam het ook nog eens voor dat als er zich 
iemand afmeldde Daan de honneurs waarnam. 
Op de kaderavond van 21 maart jl werd er officieel 
afscheid genomen van Daan. Achter de schermen 
werd er veel werk verzet door Daan, het bestuur 
had er weinig tot geen omkijken naar. Financieel 
levert het de vereniging op jaarbasis toch een mooi 
centje op. Als blijk van dank ontving Daan uit han-
den van voorzitter Wim Pruyn een cadeaubon met 
het verzoek om deze niet bij het oud papier te gooi-
en. Daan bedankt voor al het werk dat je hiervoor 
hebt verzet. 
 
Inmiddels hebben Bennie Mulder en Beent 
Klynsma laten weten deze taak op zich te willen 
nemen. Heren succes!!    
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13 april GWVV 1 - DEO 1 aanvang 14:30 uur 
27 april Ulftse B. 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
4 mei GWVV 1 - Rekken 1 aanvang 14:30 uur 
11 mei SVBV 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

Meer foto’s op http://www.mijnalbum.nl/Album=DGZ6LAHA 

H et eerste elftal heeft na 7 wedstrijden onge-
slagen te zijn geweest geen punten kunnen 
pakken uit de 3 wedstrijden.  
De wedstrijden thuis tegen Etten en uit tegen Re-
ünie en AD”69 gingen verloren… 
 
In Neede wist Varsselder nog een knappe overwin-
ning te boeken door met 4-2 te winnen van de 
nummer 2 op de ranglijst. Na een vroege tegentref-
fer wist GWVV nog voor rust binnen 5 minuten de 
wedstrijd te kantelen, 1-2. De 2e helft liep Varssel-
der zelfs verdient uit naar 1-3. Even leek Neede 
nog terug te komen in de wedstrijd, door een toe-
gekende penalty scoorde de Neede keeper 2-3. 
Maar kort na de aansluitingstreffer kreeg ook 
GWVV en pingel nadat Tim Prinsen na een prachti-
ge balaanname in de 16 meter gevloerd werd. Dirk 
Jansen schoot beheerst in en de 3 punten waren 
definitief binnen. 
Na de zeer sterke wedstrijd tegen Neede moesten 
de punten thuis tegen Etten gepakt worden… 
GWVV begon sterk aan de wedstrijd, scoorde bin-
nen een minuut al de 1-0 en creëerde diverse goe-
de kansen binnen 15 minuten. Helaas werd de 
score voor rust niet verder uitgebouwd maar scoor-
de Etten via een afstandsschot de gelijkmaker. 
Varsselder voetbalde niet de beste wedstrijd van 
het seizoen maar had toch de betere kansen en 
het meeste balbezit. Zoals het vaak gaat als jezelf 
niet scoort gebeurde ook deze zondag. Etten dat 
weinig kansen had wist kort na de rust toch de 1-2 
op het scorebord te zetten. Varsselder dat pas laat 
in de wedstrijd terug kwam uit een cornerbal (2-2) 
kon het puntje niet vasthouden want in blessuretijd 
scoorde de Etten spits keurig uit een ongelukkige 
klutsbal. Eindstand 2-3. 
Het inhaal weekend reisde GWVV 1 af naar Borcu-
lo. Reünie, de nummer 1 op de ranglijst had de 
eerste helft moeite met GWVV. Aan beide kanten 
waren wat kansjes. Reünie dat een kwartier voor 
rust de 1-0 scoorde en in de 10 minuten daarna 

ook de wedstrijd 
besliste door de 2
-0 en 3-0 te sco-
ren. De 2e helft 
probeerde Vars-
selder het nog 
wel maar kon niet 
echt een vuist 
maken tegen de 
sterke ploeg uit 
Borculo. Eind-
stand 3-0. Niels 
kreeg enkele mi-
nuten voor het 
einde nog een 
rode kaart, een 
smetje op een 
verder sportieve wedstrijd… 
Na 2 wedstrijden achtereen verloren te hebben 
werd het tijd om weer eens wat puntjes te pakken 
om de bovenliggende ploegen bij te blijven en om 
niet naar beneden te hoeven kijken op de ranglijst. 
Varsselder moest aantreden tegen de nummer 3 
AD”69. De Aaltenaren die sterk aan de wedstrijd 
begonnen creëerden diverse goede kansen maar 
lukte het niet om de bal in het netje te krijgen ach-
ter de prima keepende Sean Kappele. Het was 
GWVV dat verrassend de score opende, na een 
prima lopende aanval ronde Mark Kemperman 
knap af en tot de rust kon Varsselder genieten van 
de 0-1 voorsprong. Na de thee ging AD door met 
waar het gebleven was, op zoek naar het doel van 
Varsselder. De Aaltenaren kwamen ook verdiend 
op 1-1. Kort daarna scoorde AD ook de 2-1 na 
een fout in de Varsselder defensie. In het restant 
van de wedstrijd golfde het op en neer waardoor 
de al op leeftijd zijnde scheidsrechter moeite had 
om kort op de situaties te zitten waardoor hij een 
aantal niet al te beste beslissingen nam.. Ramiro 
kreeg nog een rode kaart nadat hij de scheids-
rechter had geduwd… GWVV was nog een aantal 
keer dicht bij de gelijkmaker maar de bal leek er 
niet in te willen… Helaas werd er weer met lege 
handen naar Varsselder afgereisd. 
 
Zondag 13 april speelt GWVV thuis tegen Deo en 
wordt er alles aan gedaan om de 
puntjes in Varsselder te behouden. 

G.W.V.V. 1 …. langs de lijn… 
Dennis Lohschelder 

http://www.mijnalbum.nl/Album=DGZ6LAHA
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PUPIL 

VAN  

DE WEEK 

 Cesar van  

Hasselt 
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– MEC 1 

H allo ik ben Cesar van 
Hasselt. 
Ik ben 9 jaar en was voor 
de tweede keer  pupil van 
de week.  
Ik zit al 5 jaar op voetbal bij 
Mike en Manfred in E1. Af-
wisselend speel ik mee met 
de F1. Ik was samen met  
Jesper Pupil van de week.  
In de E1 ben ik geen verde-
diger en geen aanvaller, 
maar ik ben iemand die de 
bal afpakt en doorgeeft aan 
iemand uit het team. Ik vind 
voetbal leuk, omdat je lekker 
kan rennen op het veld en 
omdat al mijn vrienden op 
voetbal zitten.  
 
Ik vond het leuk om pupil van 
de week te zijn. De eerste  
helft ging niet zo goed, maar 
de 2de helft ging zo goed,  
dat GWVV gewonnen heeft. 
Het was een vet mooie wed-
strijd. Maar elk voordeel 
heeft een nadeel, want het 
was heet! ……. super heet . 
Ik moest mijn AA flesje in de 
schaduw zetten om het af te 
laten koelen. Deze gebruikte 
ik dan weer om mezelf af te 
koelen.  
 
 
Bedankt voor de leuke dag! 

PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Jesper Kuster  
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– MEC 1 
 

H oi ik ben Jesper en ik 
was 9 maart pupil van 
de week samen met Cé-
sar 
Nou eerst moesten we 
naar de kelder. 
En de trainer zei allemaal 
dingen. 
En onder tussen deden 
alle heren de bal tekenen. 
Alles was klaar en bespro-
ken. 
We gingen naar de kleed-
kamer. 
Toen was het tijd voor de 
warming-up. 
Beetje over Pasen. 
En de wedstrijd begon we 
wonnen met 2-1. 
Een mooie wedstrijd.  
Na de wedstrijd gaven wij 
ze bier. 
Een leuke middag en een 
mooie bal 
 
Dank jullie wel  
Groet jesper 
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PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Thiemo  

Pennings 
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– Etten 1 

M ijn naam is Thiemo en ik ben 6 jaar. 
Op zondag 23 maart was ik pupil van de week. 
Ik ging samen met mijn papa, mama en broertje 
naar het voetbalveld. Eerst 
bracht Christel ons naar de 
kelderom samen met de voet-
ballersen coach de wedstrijd 
te bespreken, dit vond ik 
spannend. Daarna was het 
omkledenen het veld op voor 
de warming-up daar heb ik 
veel trucjes geleerd. 
Varsselder moest tegen Etten 
spelen. Ik vond het jammer 
dat Etten gewonnen heeft met 
3-2, maar GWVV 1 heeft wel 
goed hun best gedaan om te 
winnen. 
Iedereen van GWVV 1 en 
Christel bedankt voor deze 
super leuke middag. 
 
Groetjes van Thiemo Pennings.  

 

PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Nout Sloot  
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– Etten 1 
 

H allo, ik ben Nout. Ik was 
pupil van de week bij de wed-
strijd tegen Etten.  
We kregen een rondleiding van 
Christel. Ook gingen we naar 
de praatkamer. Daar gingen ze 
praten over waar iedereen 
moest gaan staan. Toen gingen 
we naar de kleedkamer. We 
kregen een bal met alle namen 
van de voetballers van het elftal 
erop. Daarna gingen we over-
trappen voordat de wedstrijd 
begon. Tijdens de wedstrijd 
zaten we in de dug-out. Dat 
was heel spannend. Tijdens de eerste helft moest 
iemand van het andere team met pijn van het veld. 
Hij ging van het veld met een bedje, een brancard. 
Tijdens de eerste helft was het slecht weer. In de 
rust gingen we lekker ballen trappen naar het doel. 
Ik kreeg nog wel heel hard een bal tegen mijn 
hoofd. De tweede helft was het wel mooi weer. De 
tweede helft was heel spannend en er waren veel 
mensen aan het toepen. Het was een hele leuke 
dag, maar het was wel jammer dat Varsselder had 
verloren. 
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D e Superelf nadert zijn ontknoping. De vol-
gende en laatste Boogbal van dit seizoen 
zullen de prijzen verdeeld worden. De hoogste 
tijd om een blik op de tussenstand te werpen 
en te kijken hoe de verschillende coaches met 
hun Superelf spelers het tot nu toe doen. 
Tussen de vorige Boogbal en deze uitgave zijn er 
vijf speelronden geweest. Wat allereerst al opvalt 
is het hoge aantal doelpunten dat gevallen is 
tijdens deze speelronden. Alle elftallen van GWVV 
hebben het vizier op scherp gehad, hetgeen dat 
ook bijdraagt in het hoge aantal punten dat som-
mige coaches nu al hebben. 
Als we het oog op de ranglijst werpen zien we dat 
Chiel ter Horst zijn koppositie heeft vastgehouden. 
De familie v/d Pavert zit echter vlak achter hem en 
zal proberen een laatste eindsprint in te zetten. 
Daarnaast zijn de verschillen wederom erg klein 
en kan er komende maand nog van alles 
gebeuren. 
Terug naar afgelopen maand: aanvaller die je als 
coach deze maand niet had willen missen in je 
ensemble: Marc Arnold. Maar liefst 15 keer mocht 
hij juichen na een doelpunt de afgelopen 5 
wedstrijden bij GWVV3 en daarmee is hij deze 
maand goed geweest voor maarliefst 45(!) punten. 
Daarnaast was Roy Cornielje goed voor 21 punten 
deze maand, en coaches met beide spitsen in de 
gelederen konden in hun handjes knijpen. 
Verdedigers als Mark Kemperman, Werner 
Wellink, Paul Wijsman en Bram v/d Pavert 
leverden, door de hoge vermenigvuldigings-
waarde, ook punten op, net als de actief scorende 
middenvelders Pascal Sloot, Jurjan Wezenberg en 
Theo Heutinck. Absolute opvaller bij de doel-
puntenmakers is toch wel Nick Pruijn, keeper van 
GWVV4. Hij mocht vanaf 11 meter aanleggen en 
wist wel raad met dat buitenkansje. 
De prijzen gaan deze keer naar de drie meest 
stijgende op de lijst in vergelijking met de vorige 
maand. Dit zijn Like Immink (van 29 naar 15) , Ma-
rie José Cornielje (van 38 naar 25) en Dirk Jansen 
(van 32 naar 20). Allen proficiat! Zij kunnen hun 
prijs binnenkort tegemoet zien. 
De komende tijd wordt de periode waarin de 
eindprijzen worden verdeeld. Zoals gezegd zijn de 
verschillen erg klein en zal het spannend zijn wie 
in de top blijft staan en wie de Superelf dit jaar zal 
winnen. Het zal te zien zijn in de laatste Boogbal 
van dit seizoen. Aan alle coaches veel succes 
gewenst in de laatste fase! 
 

Roel 
‘Mes que un club’ van Chiel Terhorst 

 
Thijs Maalderink 

 
Bram v/d Pavert - Mark Kemperman - Stijn Marcus 

 
Theo Heutinck - Jeroen Aalders - Markus Schwartz -  

Pascal Sloot 
 

Roy Cornielje - Marc Arnold - Niels Schweckhorst 
 

GWVV  

superelf 

2013/2014 

sponsored 

by  

(tussenstand t/m 6 april) 

Tussenstand Superelf 

1 Chiel Terhorst Mes que un club 266 

2 Stan v/d Pavert SVDP United 263 

3 Ferdie v/d Pavert TKS 256 

4 Ted v/d Pavert F.C. de Boetoeham 253 

5 Martijn Klompenhouwer Varsselder City 239 

6 Eugene Lucassen Waterboys 234 

7 Rien Klompenhouwer F.C. Pol 233 

8 Nico Immink The Best Boys 232 

9 Kees v/d Pavert The Kellers 231 

10 Theo Heutinck The Champ 231 

11 Jelle Boland Snelle Jelle 226 

12 Lucia Heutinck Het geknipte team 223 

13 Anne Aalders F.C. Peggy 218 

14 Bennie Bruins B.R.U.U.N.S.K.E. 218 

15 Like Immink F.C. Imminkshuus 217 

16 Wessel Immink F.C. KIP 217 

17 Cas Aalders F.C. Twente 210 

18 Mark Kemperman F.C. Bal op dak 207 

19 Hans Boland F.C. Veldzicht 206 

20 Dirk Jansen F.C. DJansen 200 

21 Swen te Kaat F.C. Lange Bal 199 

22 Bennie Mulder F.C. Pisvlek 197 

23 Chiel le Comte F.C. Hardgras 196 

24 Marco Jansen F.C. LucaYara 192 

25 Marie-José Cornielje Kwiebes 187 

26 Carlo Cornielje Wally-team 186 

27 Ferenc Schepers ‘Ik raap ze op’ 184 

28 Tim Jansen F.C. Bal op dak 2 182 

29 Dominiek Seinhorst F.C. Domi 175 

30 Sjoerd Immink F.C. Beter kan niet 174 

31 Brian te Kaat Driemtiem 172 

32 Rik Fisser F.C. Leemland 172 

33 Beent Klijnsma Vulgivaga 162 

34 Jan Roes S.F.G.V.U. 159 

35 Casper Bussink De Geel Witte 157 

36 Vera Bruins F.C. Veertje 156 

37 André Driever Kaartkoning 152 

38 Wim Klompenhouwer SDO 151 

39 Arnold Versleijen F.C. Welkoop 149 

40 Marcel v/d Pavert Superboys 148 

41 Ruud v/d Pavert 
Tuut, tuut, tuut, team van 

Ruud 144 

42 Willie Schut Waterkers 143 

43 Paul Schut Tuinploeg 136 

44 Bryan Wijkamp F.C. Skills 113 

45 Petra Bruins Tariertaar 2009 94 

46 Marloes Bruins Balalaika 91 

47 Clara Bussink Familie Clara 88 

48 Simone Bussink De Busjes 88 
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Dit seizoen worden in de volgende wedstrijden de ballen 
gesponsord; 
15-9-2013 wedstrijd tegen Dinxperlo 1  

Sponsor De Vieftig Club 
29-9-2013 wedstrijd tegen Reunie  
Sponsor Rabobank Graafschap Zuid 
6-10-2013 wedstrijd tegen VVG’25 1  
Sponsor Henk Wanders 
27-10-2013 wedstrijd tegen Neede 1  

Sponsor TIFA Neede 
10-11-2013 wedstrijd tegen AD’69 1 

Sponsor Transportbedrijf Bosman Gaanderen 
1-12-2013 wedstrijd tegen Ulftse Boys 

Sponsor Jan en Willemien Frazer 
15-12-2013 wedstrijd tegen SVBV 1 

Sponsor Arno en Manon 
19-1-2014 wedstrijd tegen Fc Trias 1 

Sponsor André Driever en Martin Stokman 
2-2-2014 wedstrijd tegen Terborg 1 

Sponsor Miracle kappers 
9-3-2014 wedstrijd tegen MEC 1  

Sponsor Ronny Overbeek Metsel- en Tegelzetbedrijf 
23-3-2014 wedstrijd tegen Etten 1  

Sponsor Henny en Karin Ketelaar 
9-3-2014 wedstrijd tegen MEC 1  

Sponsor Physique Sport– en gezondheidscentrum 
13-4-2014 wedstrijd tegen DEO  

Sponsor Welkoop 
4-5-2014 wedstrijd tegen Rekken 

 
Wilt u ook een bal sponsoren? 
Neem dan contact op met de sponsorcommissie: 

 
Arno Geurts, Chiel le Comte,  

Freek van Arragon, Nico Immink d.d.:  aanv.: Tegenstander: waar: 
13-4  14:30 DEO (thuis) 
27-4  14:00 Ulftse B. (uit) 
4-5  14:30 Rekken (thuis) 
11-5  14:00 SVBV (uit) 

Nog te spelen wedstrijden; 
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I n de afgelopen maand zijn ons wat dingen 
opgevallen op de Buitenham, de wedstrijd 
GWVV regio team tegen Vitesse onder de 16, de 
kaderavond, de spinningavond bij Physique, de 
Welkoop potgrondactie, de sponsorenavond, de 
Hen en Weerum, het toneelstuk Niemand is per-
fect en de Jong-inn. Er kan er echter maar èèn 
uitverkoren worden en dat is deze 
maand .......................... Saskia v.d. Pavert-
Hebinck oud secretaris van G.W.V.V., zij is ruim 
10 jaar secretaris geweest en heeft inmiddels de 
pen doorgegeven aan Jan Roes. Op de kader-
avond werd zij onderscheiden met de zilveren 
KNVB speld vanwege haar verdiensten voor de 
KNVB en GWVV in het bijzonder. 
 
In deze rubriek zullen we Saskia een aantal vra-
gen stellen over o.a. wat er leuk is aan het secre-
tariele werk en wat zijn voor haar de mooiste en 
minder mooie momenten geweest in de afgelopen 
10 jaar. 
 
Hallo Saskia, 
 
Velen kennen je binnen de vereniging toch willen 
we je vragen je even voor te stellen aan de lezers 
die je nog niet zo goed kennen?  
 
Mijn naam is Saskia van de Pavert, getrouwd met 
Marcel van de Pavert(ook wel Koos genoemd). 
We hebben 2 kinderen: Ruud van 9 en Yvon van 
7. We wonen in Gendringen. 
In het dagelijks leven werk ik als fysiotherapeute 
in een praktijk in Kalkar. 
 
Hoe ben je als Ulftse/Gendringse zo bij GWVV 
terecht gekomen? 
 
Dat is eigenlijk de "schuld" van Gert Ketelaar en 
mijn moeder. In 1998 deed GWVV mee aan de 
IJsselcup. De opbrengst hiervan ging naar de 
vereniging aangepast sporten. Mijn moeder zat in 
het bestuur daarvan. Zij kwam namens de vereni-
ging het geld ophalen en raakte in gesprek met 
Gert Ketelaar. Hij vertelde mijn moeder dat ze nog 
op zoek waren naar een verzorger. Waarop mijn 
moeder vertelde dat ik net klaar was met mijn 
studie fysiotherapie. Van het 1 kwam het ander en 
zo werd ik verzorgster. En meteen in het eerste 
jaar kampioen geworden! Dat lag natuurlijk aan de 
goede verzorging haha. 
 
Inmiddels ben je natuurlijk al lang geen 'vreemde' 
meer maar een bekend en vertrouwd gezicht bin-
nen GWVV, wat kun je vertellen over meer dan 10 
jaar GWVV ervaring? Welke functies heb je o.a. 
allemaal uitgeoefend? 
 
Ik ben begonnen als verzorgster. Al gauw ging ik 
ook achter de bar helpen. En toen Hans Gerritsen 
in 2003 met het secretariaat stopte, heb ik het van 
hem overgenomen. Deze functie heb ik tot 2004 
gecombineerd met het verzorgen. Toen werd ik 
zwanger en daarna deed ik alleen nog het secre-
tariaat, omdat dit het gemakkelijkst te combineren 
was met kinderen. 
Sinds een aantal jaren ben ik ook nog omroepster 
tijdens de thuiswedstrijden van het eerste. 
 
 

Meer dan 10 jaar secretaris een functie waar zeker 
de nodige veranderingen hebben plaatsgevonden 
op het gebied van de overgang van pen naar com-
puter. Kun je in het kort een beeld geven over deze 
veranderingen. 
 
In ieder geval is het een stuk makkelijker ge-
worden. De eerste overgang was die van de over-
schrijvingen. Vroeger moest je alles met de hand 
invullen, van formulier tot en met de spelerskaart. 
Nu moet je nog wel het formulier invullen, maar de 
spelerskaart kun je uitprinten via Sportlink. 
Vervolgens kwamen er de spelerspassen. De hele 
vereniging moest in èèn keer over naar een pasje. 
Bij GWVV kozen we ervoor om zelf van iedereen 
een pasfoto te maken, om te voorkomen dat het te 
lang duurde voordat iedereen een foto had ingelev-
erd. Hele stapels foto's heb ik geplakt! Zelfs voor-
lichting heb ik hierover gehad, want stel je voor dat 
je een foto verkeerd plakt! Ik was in die tijd wel blij 
dat GWVV geen grote vereniging was. 
Ook bij het notuleren is het makkelijker geworden, 
gewoon je laptop mee naar de vergadering en 
klaar ben je. 
 
Wat vind/vond jij het leukste aan dit werk?  
 
Ik ben nogal nieuwsgierig van aard, dus het grote 
voordeel was dat ik alles vanuit de eerste hand 
mee kreeg en hierover mocht mee beslissen! 
Ook de zaken regelen (pasjes, overschrijvingen, 
notulen etc.)  vond ik leuk om te doen. 
 
Gerard van Balveren gaf tijdens jou KNVB onder-
scheiding aan dat vrouwen tegen bepaalde zaken 
anders aankijken dan mannen. Heb jij dat ook 
ervaren tijdens je bestuursperiode? 
 
Jawel. Ik denk dat vrouwen wat meer rekening 
houden met de gevoelens van anderen, terwijl 
mannen zakelijker denken en sneller beslissen. 
Vaak waren we er bijna uit en dan gooide mijn 
vrouwelijke visie weer roet in het eten en duurde 
het langer voordat de beslissing genomen werd. 
Maar deze beslissing was dan wel van alle kanten 
belicht en overdacht. En dus weloverwogen. 
 
Je staat in de GWVV boeken genoteerd als 1e 
vrouwelijke bestuurslid, zou jij het bestuur advis-
eren om een vrouw in het bestuur op te nemen? 
 
Jazeker! Zie mijn commentaar hierboven. 
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(vervolg Opvallend...) 

Gefeliciteerd met je onderscheiding op de kader-
avond. Hoe heb je deze KNVB onderscheiding 
ervaren? 
 
Dank je. 
Deze onderscheiding krijg je, omdat het door de 
club wordt aangevraagd. Als zij het niet aanvragen, 
krijg je ook de onderscheiding niet. Dus ik zie het 
eigenlijk als blijk van waardering door de club. Dat 
zij de moeite nemen om de onderscheiding aan te 
vragen, zegt al genoeg. Dat betekent dat het 
gewaardeerd wordt dat je je zoveel jaar voor de 
club hebt ingezet. Het betekent ook dat de KNVB 
ervan doordrongen is, dat de clubs, en dus ook de 
KNVB, niet zonder vrijwilligers kan. Ik was er heel 
nuchter onder, maar ik vond het toch een hele eer 
om deze onderscheiding te ontvangen. 
Wat ik ook een hele eer vind, is dat ik 1 van de 
weinige vrouwen ben die deze onderscheiding 
heeft mogen ontvangen! 
 
Heb je overigens zelf ook al eens gevoetbald of 
heb je gewoon een natuurlijke aanleg om het voet-
balspelletje te begrijpen (of misschien begrijp je er 
juist niets van) of fluistert Marcel je nog wel eens 
wat in het oor? 
 
Ik heb een blauwe maandag bij de dames van vv 
Gendringen gevoetbald, maar dit was geen suc-
ces. Als rechtspoot heb je op links buiten niets te 
zoeken! Ik kon wel aardig keepen, maar dat zal 
gelegen hebben aan mijn volleybal verleden.  
Marcel hoeft mij niks in het oor te fluisteren, ik snap 
het spelletje helemaal zelf. Ook de buitenspel regel 
haha. 
 
Je hebt natuurlijk als verzorgster heel wat meege-
maakt bij de jongens van het 1-ste, zou je zo een 
anekdote uit je mouw kunnen schudden? 
 
Er kwam een speler van het eerste naar me toe. 
Hij had last van zijn scheenbeen. Er is een 
methode om dat te behandelen, maar dit is wel 
pijnlijk. Hij vroeg dan ook of het wel goed was wat 
ik deed. Waarop ik zei dat ik op donderdagavond 
ook maar een beetje "bij kluste"....... 
Hij is van de bank gesprongen en ik heb hem daar-
na nooit meer hoeven behandelen...... 
 
Enkele stellingen; 
Varsselder of Gendringen? Gendringen. 
Voetbal of Volleybal? Volleybal 
Koos of Marcel? Marcel, alhoewel ik 
in het begin moest wennen! Ik dacht dat hij echt 
Koos heette! 
Zure Jan of blije Koos? Suren Jan. Daar 
wordt ik blij van en als ik blij ben, wordt Koos ook 
blij! 
Verzorgster of  secretaris? Verzorgster. Als sec-
retaris ben je wat zakelijker bij de club betrokken. 
Als verzorgster ben je meer persoonlijk bij de men-
sen betrokken. 
 
Je hebt natuurlijk in die afgelopen 10 jaar heel wat 
bestuursbesluiten moeten nemen samen met je 
mede-bestuursleden, kun je aangeven op welk 
besluit je het meest positief terugkijkt en op welke 
wat minder? 
 
Poe, lastige vraag. Het meest positieve besluit is 
denk ik wel de beslissing voor het Dorpshuus. Als 
je kijkt wat er nu staat, is het voor de club zeker 
niet verkeerd geweest. 
Misschien is de meest lastige beslissing ook wel 
die voor het Dorpshuus geweest. Het is toch onze-
ker hoe het gaat lopen en je weet niet of het voor 
de club wel goed uitpakt. Alle beslissingen hebben 
we als bestuur weloverwogen genomen en we 
stonden achter elke beslissing.  
 
Je snapt het voetbalspelletje dus wel, als jij nu 
eens coach was van ons eerste elftal wat zou je 
dan zeggen in de kleedkamer voorafgaand aan 
een belangrijke wedstrijd?  

De tegenstander speelt altijd van de goal af en 
bouwt dit van achteruit op.  
Met welk systeem zou jij dan spelen? 
 
Haha. Dat ik het spelletje wel snap, wil niet 
zeggen dat ik trainer ben! Volgens mij hebben we 
trainers rondlopen die dit prima zelf kunnen. 
Maar als ze dan toch een tip willen: 
Ik zou zeggen dat ze er als TEAM voor moeten 
gaan. Met elkaar en voor elkaar werken. Je kan 
11 individueel goede spelers hebben, als ze niet 
voor elkaar willen werken, win je geen wedstrijd. 
Als de tegenstander van achteruit opbouwt, zou ik 
proberen zo vroeg mogelijk in de opbouw te 
storen. Ik denk een 3-4-3 systeem, om op het mid-
denveld extra controle te hebben, mocht het met 
het vroege storen niet lukken.  
 
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat 
zou dat dan voor jou zijn? 
 
Dat ik nog lang bij GWVV mag rond lopen en dat 
de club nog heel lang zo'n warme, fijne club, met 
geweldige vrijwilligers mag blijven. 
 
Als laatste vraag wat zou jij het huidige bestuur als 
advies meegeven met jouw 10 jaar bestuurservar-
ing bij GWVV? 
 
Blijf weloverwogen beslissingen nemen en denk af 
en toe eens terug aan mijn "vrouwelijke" kijk op de 
dingen als er beslissingen genomen moeten 
worden. Blijf vooral ook denken aan het belang 
voor GWVV. 
 
Bij deze stellen we je in de gelegenheid om terug 
te komen op 1 van bovenstaande vragen of vraag 
je je af waarom hebben ze mij dit of dat niet gev-
raagd? 
 
Ik hoef nergens op terug te komen. Volgens mij 
heb je alles gevraagd. 
 
Saskia, bedankt voor je medewerking aan deze 
rubriek we wensen je met je gezin en als lady 
speakster van GWVV veel succes en gezondheid 
toe.   
 
Dank je wel. En graag gedaan.  
Succes met de Boogbal. 

Saskia als barvrijwilligster in 2003 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 

maand april 

April: 

1 Chiel  Le Comte 

5 Leo  Jansen 

7 Lars  Liebrand 

10 Raymond  Wienholts 

13 Bennie  Kroesen 

13 Jacco  te Kaat 

14 Werner  Wellink 

14 Marc   Arnold 

15 Theo  van Wessel 

15 Rick  Witteveen 

16 Joël  Robben 

17 Maik  Jansen 

21 Glenn  Robben 

21 Ferenc  Schepers 

22 Frank  Slutter 

24 Rien  Klompenhouwer 

24 Kay  Mulder 

24 Alex  Wilmans 

27 Peter  Roes 

29 Patrick  Bouwman 
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De Vieftig Club naar 100 Vieftig sterren? 

D e Vieftig club houd op zaterdagavond 14 juni a.s. de 1e Vieftigoavend 
in zijn bestaan. Op deze avond gaan we de doelen voor het volgende seizoen 
vaststellen en evalueren we het GWVV seizoen onder het genot van een hapje 
en een drankje. 
Het promoteam streeft ernaar om op die avond op een totaal van 100 Vieftig 
sterren te zitten. Ben je nog niet benaderd door èèn van de promoteamleden 
en je hebt wel interesse meld je dan aan. De Vieftig club deelnemers krijgen 
persoonlijk een uitnodiging voor de Vieftigoavend. 
  
Groeten van het Vieftig Club promoteam;Arno Geurts, Freek van Arragon, 
Chiel le Comte, Jos Mulder en Nico Immink 

De Boogbalplanner 

Seizoen 2013-2014 

copie binnen Komt uit op: 

20 mei 5 juni 
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B ovenstaande tekst had in de krant kunnen 
staan indien de reserve 6de klasse periodetitels 
zou hebben om te winnen.  
Gelukkig is dit niet zo, maar dat doet niets af aan 
het feit dat de laatste 7 wedstrijden er niet meer 
verloren is door de voetballers van G.W.V.V. 3. On-
danks dat er veel langdurig geblesseerden zijn en 
we regelmatig aanvullingen krijgen uit alle mogelij-
ke hoeken spelen we toch een redelijke partij en 
maken we vaak optimaal gebruik van onze kracht 
en scorend vermogen. 
Wanneer Doetinchem zich niet had teruggetrokken 
dan hadden we nog 6 punten en 26 goals meer 
gehad, maar ook ondanks deze tegenvaller doen 
we leuk mee en dat hadden we van tevoren niet 
gedacht. 

Dat we de laatste tijd veel winnen en goede 
wedstrijden spelen heeft vooral te maken met 
een tactische verandering van onze spelstijl. 
We spelen meer aanvallender en proberen 
onze tegenstander eerder te storen. Om dit te 
realiseren schuift er dan vaak een speler van 
de defensie door naar het middenveld om zo 
een man meer situatie te creëren. De voor-
hoede spelers hoeven dan ook niet zo vaak 
mee terug te verdedigen zodat ze hun krach-
ten kunnen blijven gebruiken om vooruit te 
voetballen. 
Deze speelstijl heeft ons dus de laatste tijd 
veel punten opgeleverd en een aantal mooie 
wedstrijden. 
Zondag 9 maart mochten we aantreden tegen 
Ajax Breedenbroek. Meestal hebben we het 
moeilijk tegen een fysiek sterke ploeg en ook 
dit keer was het een spannende wedstrijd 
waarbij een speler van Ajax Breedenbroek 
nog met een auto van het veld gehaald is om-
dat zijn knie niet meer wilde. 
De einduitslag was 1-2 in ons voordeel en de 

punten gingen dus mooi mee naar huis. 

Hoe gaat het nu met … GWVV 4? 

G WVV 4 is een elftal van uitersten. In deze 
serie “Hoe gaat het nu met …?” blikken we te-
rug op de verhaalswaardige momenten van de 
afgelopen periode. Scherpe wedstrijdanalyses zul-
len worden afgewisseld met roddel en achterklap. 
Deze episode de revanche op Doetinchem 6, het 
ToiToiToi-bier, de pijn van SDOUC 4, en het uit de 
hand gelopen teamuitje. 
 
Revanche 
In de eerste seizoenshelft werd met een incom-
pleet elftal onnodig  verloren van de Doetinchem-
se generatiegenoten. Tijd voor revanche. Vooraf-
gaand aan de wedstrijd bleek dat voor sommige 
spelers de zondag toch écht een rustdag is. De 
naar Sambuca ruikende Don, vergezeld door Yuri 
‘Jongens, ik moet kotsen’ Sohilait, waren net niet 
op  tijd om de vlammende start mee te maken. Op 
een zompig, onbeschut 18e veld had de tegen-
stander de gehele eerste helft niks in te brengen. 
Het sterke spel werd al vroegtijdig beloond met 
een 0-2 voorsprong. Net voor rust de 1-2. Keeper 
Nick zag de bal aan voor een lege fles en leverde 
hem in bij de tegenstander. Helaas geen statie-
geld…  
Na rust hetzelfde spelbeeld. Toch moesten we als 
team diep gaan om de overwinning over de streep 
te trekken; 2-3. 
 
Toi Toi Toi-bier 
Ook buiten het veld zet GWVV 4 goede prestaties 
neer. Het zelfgebrouwen Toi Toi Toi-bier bleek bij 
velen goed in de smaak te vallen. Voor vakkundig 
advies kan Walter Hendrixen altijd bij de brouw-
meesters van het 4

e
 terecht.  

 
David vs. Goliath 
Op een koude zaterdagavond kwam koploper 
SDOUC op bezoek. In zowel lengte, ervaring als 
puntenaantal bleek de tegenstander op papier een 
ware Goliath te zijn. Het jonge, strijdlustige 4e elf-
tal ging onbevreesd de strijd aan. In het begin leek 
de constante pressie van SDOUC ons parten te 
spelen. Toch bleef GWVV staande, en het werd 
zelfs beter. Dion Mulder bleek het steentje in de 
slinger te zijn en zorgde in de eerste helft voor een 
1-0 voorsprong. SDOUC, dat nog geen punt had 
verspeeld dit seizoen, had het geluk in de tweede 
helft wel aan hun zijde. De 1-1 die na 90 minuten 
op het scorebord stond, was voor beide partijen 
een terechte uitslag. De toeschouwers, zowel par-
tijdig als neutraal, hebben kunnen genieten van 
deze derby. 

 
Teamuitje 
In het leven van een profvoetballer is ontspanning 
essentieel. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de 
zondagamateurs van GWVV 4 in de 7e klasse. Het 
Hangover-scenario begon al in kleedkamer 4, met 
grote hoeveelheden Toi Toi Toi-bier. De volgende 
halte was Café Hendrixen in Doetinchem. Hier 
vloeide het Walters-bier rijkelijk, mede door de gul-
le giften van brouwerszoon Rick. Het eindstation 
was 22-24, waar niet alleen de spelers maar ook 
de technische staf de voetjes van de vloer lieten 
gaan. Politicus Jorick bleek ook in zijn vrije tijd op 
zoek te zijn naar voorkeurstemmen, zij het bij 
slecht dansende 40-plussers van het vrouwelijk 
geslacht.  Voor sommige spelers waren de stoelen 
van de nachtbus richting Ulft net iets te comforta-
bel. De wangentjes van de slapende Jimi en Don 
werden vervolgens voor een cursus bodypainting 
gebruikt. Wilt u meer sappige details ‘heuren’? 
Jammer voor u, want dat gaat niet gebeuren… 
Sir Alex heeft voor zijn team een top 5 notering als 
hoofddoel gesteld. Ook benieuwd of deze doelstel-
ling behaald wordt? Lees het in de volgende Boog-
bal of aanschouw het zelf. Toi Toi Toi! 
 
Jimi & Bram 

G.W.V.V. 3 wint 

periodetitel 
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(vervolg GWVV 3 wint…..) 

Een week later 16 maart speelden we thuis tegen 
Doetinchem dat later helaas heeft besloten om dit 
team uit de competitie te halen. De eerste helft 
kwamen we redelijk snel op 1-0 maar door half-
slachtig optreden van onze kant werd het voor de 
rust nog 1-1. 
In de rust was er een donderspeech van onze lei-
ding en werden er meteen een paar wissels toege-
past. Dat ondergetekende samen met Marc Arnold 
hierna op het veld mocht komen zou een grote in-
vloed hebben op de einduitslag. 
Na 90 minuten stond er 11-1 op de teller en waar-
schijnlijk was dit ook de druppel die ervoor gezorgd 
heeft dat een paar weken later Doetinchem heeft 
besloten om met dit team te stoppen. 
In ieder geval was voor onze leiding ook weer dui-
delijk dat je niet 2 “dragende” spelers tegelijkertijd 
van het veld moet halen. 
Zondag 23 maart mochten we weer thuis aantre-
den tegen SVGG. De uitwedstrijd was waarschijn-
lijk een van onze slechtste wedstrijden van dit sei-
zoen. We hadden dus nu alle reden om iets goeds 
op het veld te zetten. 
Na een zeer zware wedstrijd hadden we het geluk 
een beetje aan onze zijde en wonnen we deze met 
2-1. We hadden net zo goed gelijk kunnen spelen 
als  verliezen. De krachtsverhoudingen op het veld 
waren minimaal. 
De week erop mochten we alweer thuis en dit keer 
tegen de toenmalige koploper Terborg. 
De uitwedstrijd voetbalden we tegen 12 man en 
toch hebben we daar een 4-4 gelijkspel uit het vuur 
gehaald. Wanneer Esger Stork daar op het laatst 
iets meer geluk had gehad dan hadden we zelfs de 
wedstrijd gewonnen. 
In de thuiswedstrijd hebben we eerst voor gestaan, 
toen weer achter en op het laatst door een fout en 
weifelend optreden van de keeper van Terborg 
weer de volle buit binnen gehaald. De eindscore 
was 5-4. De goal die in Terborg niet is gemaakt 
hebben we thuis wel voor elkaar gekregen. Dat 
Marc Arnold 5 goals gemaakt heeft is natuur ver-
meldenswaardig, maar ook andere spelers hebben 
een goede partij op de mat gelegd. 
De laatste wedstrijd waarover ik nu schrijf is die 
van afgelopen zondag 6 april. 
We moesten eindelijk weer eens uit en wel tegen 
Gendringen. 
Nu is Gendringen zoiets als een “angstgegner” 
voor ons. We hebben daar al wel eens schitterende 
wedstrijden gespeeld, maar we hebben ook al eens 
gigantisch op de broek gekregen. 
In ieder geval begonnen we deze wedstrijd zeer 
geconcentreerd en fel. 
De eerste helft heeft onze keeper Freek van Ara-
gon bijna niets te doen gehad en wij scoorden toch 
maar weer 2 keer. Het hadden er eigenlijk een paar 
meer kunnen zijn, maar dat is “Schnee von Ge-
stern”. 
Misschien ook beter dat we nog niet veel afstand 
hadden genomen van Gendringen want de tweede 
helft gingen we door waar we de eerste helft ge-
stopt waren. De tegenstanders begonnen op elkaar 
te drammen en hun spel werd er niet beter op. 
Door een fanatiek scorende Marc Arnold (deze 
wedstrijd zal hij er uiteindelijk 6 maken) is de eind-
uitslag 0-7 geworden. 
Wanneer we op deze voet doorgaan moet het 
tweede van GWVV nog oppassen dat ze volgend 
jaar niet tegen ons moeten voetballen. 
Nu heb ik genoeg geschreven over het voetballen 
en wil ik nog 1 puntje aankaarten richting één van 
onze nestors van het team.  Ik vind dat wanneer je 
boven de 50 bent je je nestor mag noemen.  
In ieder geval heeft deze leraar (die hebben toch 
tijd zat om overdag met andere dingen bezig te zijn 
dan met werken) bedacht dat het in deze crisistijd 
wel op zijn plaats zou staan wanneer de vergoe-
ding voor het wassen van de kleding naar beneden 

bijgesteld kon worden. 
Een week later kwam hij met de opmerking dat 
door het spelen op het kunstgras ook deze wed-
strijden wel af zouden kunnen met een veel lagere 
vergoeding omdat de tenues dan veel minder 
smerig worden. 
Afgelopen zondag had hij weer iets bedacht (waar 
gaan we heen met ons basisonderwijs?). Hij vond 
dat de wedstrijden die we tegen Doetinchem had-
den gespeeld en die dus nu niet meer meetellen 
ook niet mee mochten tellen met het aantal keren 
dat er gewassen was. 
Nu ben ik de partner van de wasvrouw en ik weet 
uit persoonlijke ervaring dat je niet alles in 1 was-
beurtje gedaan hebt, vooral niet wanneer er het 
luie zweet van een leraar in zit. In ieder geval 
heeft ons elftal volgend seizoen een nieuwe was-
man en wel Toon Slutter. Hij wil iedere week de 
was doen voor een vergoeding van € 10,- per 
week. Dat hij voor deze 10 euro iedere week min-
maal 3 wasbeurten moet doen en bij slecht weer 
of een zwaar veld met echt gras soms zelfs 4 of 5  
zal voor hem een droom zijn die uitkomt. 
Niet vergeten het gesleep en het in de gaten hou-
den van de compleetheid van het tenue. 
Ik wens je vanaf mijn kant en dat van de was-
vrouw veel plezier en succes! 
 
Groetjes  
Hans Bruins 

O p de sponsoravond van 15 maart werden 
Els en Arnold in de bloemetjes gezet vanwege 
hun verdiensten voor G.W.V.V. als hoofdspon-
sor.  

Vier seizoenen is de Welkoop Gendringen actief 
als hoofdsponsor bij G.W.V.V.. Om gezondheids-
redenen hebben zij hun bedrijf overgedaan aan 
de gebroeders Veenhuizen te Silvolde die vanaf 1 
januari jl. de Welkoop in Gendringen in hun bezit 
hebben. 

Vier jaar geleden nadat Peter van der Heiden au-
to’s stopte als hoofdsponsor, boden Els en Arnold 
spontaan aan om als hoofdsponsor voor 
G.W.V.V. te gaan fungeren. In de onzekere finan-
ciële tijd van toen een moedig besluit om onze 
voetbalvereniging financieel te ondersteunen. 

Uit handen van vice-voorzitter Freek van Arragon 
van de sponsorcommissie kregen zij een bloeme-
tje aangeboden.  

Els en Arnold ontzettend bedankt voor de jaren 
dat jullie hoofdsponsor van G.W.V.V. wilden zijn. 

Tot aan het eind van dit seizoen zal Welkoop 
Gendringen hoofdsponsor blijven van G.W.V.V.. 
Het volgend seizoen hoopt de sponsorcommissie 
een nieuwe hoofdsponsor te kunnen presenteren. 

 

De sponsorcommissie 
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D e Spinningmarathon die vrijdag 28 maart jl. 
heeft plaatsgevonden is een succes geworden. 
Maar liefst 60 deelnemers hadden zich hier voor 
opgegeven. Niet alleen maar GWVV leden maar 
ook veel dames die GWVV een warm hart toedra-
gen. De deelnemers werden om 18;30 uur hartelijk 
welkom geheten door receptionist Emily van Physi-
que Sport en Gezondheidscentrum. In het 1e uur 
werd de groep begeleid door Ingrid Rabelink. Na 
een warming-up van een kwartiertje werd het seri-
euzer en kwamen de deelnemers aan het zweten, 
de meeste bekende heuveltoppen werden beklom-
men onder aanmoediging van Ingrid. In het 1e uur 
waren het de B-junioren, GWVV 3, een aantal be-
stuursleden en de dames die spinden voor GWVV. 
In het 2e uur was het GWVV 1, GWVV 2, een paar 
spelers van GWVV 5, de A-junioren en wederom 
de dames (zij deden het maar liefst 2 uur achter-
een) die af moesten zien. Er werd regelmatig aan 
de knoppen gedraaid om op meer (of bij sommige 
minder)  weerstand te fietsen. Door deze marathon 
kreeg G.W.V.V. een financiële bijdrage van € 610,- 
. 
Wij bedanken alle deelnemers en natuurlijk  

Voor de goede en prettige begeleiding en de gebo-
den faciliteiten. 
 
Sponsorcommissie G.W.V.V.  

SPINNING 

MARATHON 

Sponsoren  

bezoeken sponsor 

O p zaterdag 15 maart organiseerde de spon-
sorcommissie een ontmoetingsavond tussen 
hoofd-, ster– en subsponsoren van G.W.V.V., 
samen met het bestuur van G.W.V.V..  
Om kwart voor zes vertrokken we richting Winters-
wijk om aldaar het bedrijf van Jan Aalders te be-
zoeken genaamd Klein Poelhuis Konstruktie bv.. 
Vaak weten we van elkaar wel wat voor een be-
drijf een sponsor runt, maar de exacte details ont-
breken vaak. In Winterswijk aangekomen werden 
we hartelijk verwelkomt door Christel en Jan. In de 
kantine werd onder het genot van een kopje koffie 
en een plakje cake, de geschiedenis van het be-
drijf tot aan wat het nu is door Jan uitgelegd. Daar-
na werden we door het bedrijf rondgeleid en ver-
telde Jan o.a. dat het bedrijf het staalwerk leverde 
voor o.a. de utiliteitsbouw maar tegenwoordig ook 
vaker actief is in de weg– en waterbouw voor het 
leveren van brugconstructies. Een grote brug in 
aanbouw stond midden in de hal en de vraag 
kwam al snel hoe zo’n gevaarte nu de hal uit 
moest en vervoerd moest worden. 
Hierna kregen we op de tekenkamer uitleg hoe de 
voorbereidingen voor een project werden uitge-
voerd met het programma  Tekla waar ieder moer-
tje en boutje tot in detail in 3D was te zien. 
Na zo’n anderhalf uur keerden we terug naar 
Varsselder om daar onder het genot van een hap-
je en een drankje in het Dorpshuus na te kletsen 
over het bezoek bij Klein Poelhuis Konstruktie bv. 
Dat de avond een schot in de roos was bleek toen 
Ap Timmers ten tonele verscheen en vertelde dat 
er een aantal schietbanen stonden opgesteld 
waar de aanwezigen hun schietkunsten konden 
beproeven. Dit was niet tegen dovemansoren ge-
zegd want iedereen maakte hier fanatiek gebruik 
van. Al met al een geslaagde avond waarbij spon-
soren en G.W.V.V. eens op een heel andere wijze 
elkaar ontmoeten. Jan en Christel bedankt! 
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O p vrijdag 21 maart werd de jaarlijkse kader-
avond gehouden, voorzitter Wim Pruyn opende 
de avond officieel met de volgende woorden; 
In de ogen van het Bestuur èèn van de belangrijk-
ste avonden van het seizoen. Het belang van deze 
avond is om waardering uit te spreken namens be-
stuur en jeugdbestuur voor de inzet om G.W.V.V. 
draaiende te houden, om er telkens voor te zorgen 
dat iedereen z’n favoriete  sport kan beoefenen 
onder de meest optimale omstandigheden. Dat is 
niet zo zeer de verdienste van het bestuur maar 
van jullie, zoals jullie hier staan. Een muurtje teke-
nen kan iedereen maar een muurtje bouwen is veel 
moeilijker en kost veel meer energie en moeite. En 
vooral voor dat laatste hebben we bij GWVV een 
geweldige groep vrijwilligers die op èèn of andere 
manier hetzij als individuele functie, of binnen een 
commissie of werkgroep geweldig werk doen en 
altijd klaar staan voor de vereniging. En kijk om je 
heen  hoeveel mensen er nodig zijn om GWVV 
draaiende houden. En dan heb ik het nog niet eens 
over de mensen in Varsselder en omstreken die je 
belt bij een acuut geval, zonder te morren en ieder-
een is er. De groep is dan ook vele malen groter 
dan wat hier staat. Het is dan ook hartverwarmend 
om te zien hoeveel mensen zich met ziel– en zalig-
heid inzetten voor GWVV. Zonder jullie kunnen we 
dit niet realiseren en zoals jullie weten is vrijwilli-
gerswerk ook liefdewerk, liefde voor de club er 
wordt helaas niet betaald maar dat kan ook niet 
anders, want jullie zijn onbetaalbaar. Graag wil ik 
jullie namens bestuur en jeugdbestuur op deze ka-
deravond dan ook bedanken voor alle inzet het af-
gelopen jaar en we hopen nog een lange tijd een 
beroep op jullie te kunnen doen.  Hartstikke be-
dankt!! 
Hierna riep de voorzitter iedereen op om op deze 
avond met elkaar in gesprek te gaan om te genie-
ten wat we gedaan hebben maar ook vooral te kij-
ken wat we nog kunnen gaan doen. Heb je ideeën 
of andere zaken die anders kunnen, spreek het 
bestuur hier over aan. De mooiste ideeën beginnen 
vaak bij het eerste initiatief. Want we moeten altijd 
scherp blijven. Ook uit kritiek kunnen weer goede 
dingen ontstaan. 
 
De avond had verder een vrije invulling met een 
hapje en een drankje en aan het eind van de avond 
een broodje kroket/frikandel. Bij vertrek kreeg ieder 
kaderlid een presentje overhandigd uit handen van  
de voorzitter. 
 

De redactie 

O p de jaarlijk-
se kaderavond 
van G.W.V.V. is 
'oud' secretaris 
Saskia van de 
Pavert-Hebinck 
onderscheiden 
met de zilveren 
K.N.V.B. speld.  
Speciaal voor de-
ze gelegenheid 
kwam Gerard van 
Balveren naar de 
Buitenham, deze 
keer eens een keer niet als wethouder van de Ou-
de IJsselstreek maar als functionaris van de 
KNVB. 
Van Balveren memoreerde nog maar eens een 
keer weer hoe Varsselder-Veldhunten het goed 
voor elkaar heeft en dit nog extra onderstreept 
zag worden door de komst van  Willem Alexander 
in 2012. Van Balveren keek terug op de 10 jaar 
dat Saskia secretaris is geweest van G.W.V.V. en 
vertelde dat vrouwen in een bestuur altijd een he-
le andere kijk op veel zaken hebben dan mannelij-
ke bestuursleden. Zijn advies klonk dan ook rich-
ting het huidige bestuur om zo snel mogelijk weer 
een vrouw in het bestuur op te nemen. Saskia is 
niet alleen actief geweest in het bestuur maar 
heeft voor GWVV ook een vijftal jaren de verzor-
ging voor het 1e elftal voor haar rekening geno-
men. En dat ze haar taak goed verrichtte werd 
maar eens duidelijk toen ze de keeper van het 1e 
elftal als haar man aan de haak sloeg. Ook is 
Saskia actief als barvrijwilligster en bij de volley-
bal Revolva. 
Voor de vele verdiensten die Saskia heeft verricht 
voor G.W.V.V. en hiermee ook indirect voor de 
KNVB werd Saskia onderscheiden met de zilve-
ren KNVB speld met een daarbij behorende oor-
konde. Onder een luid applaus vanuit de zaal 
kreeg Saskia een bloemetje aangeboden uit han-
den van Gerard van Balveren. 
  
Saskia bedankt voor al je inspanningen! 

SASKIA V.D. PAVERT 

ONDERSCHEIDEN 

Voor meer foto’s 
http://www.mijnalbum.nl/Album=TM4UMPVD 

http://www.mijnalbum.nl/Album=TM4UMPVD
http://www.mijnalbum.nl/Album=TM4UMPVD


BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014 

Boogbal nr. 5 pagina 16 

De familiedag die je niet missen mag om dit seizoen 

2013-2014 heerlijk af te sluiten. 

Zaterdag 31 mei a.s.  Hou deze dag vrij !!! 

 

Opgave kan bij de leider van je elftal. 

Het wordt een succes als iedereen meedoet! 
 

Het meespelen is op eigen risico. 

AFSLUITING VAN HET SEIZOEN 2013-2014 
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De  POTGRONDACTIE 

 

Is in samenwerking met de Welkoop 

weer een succes gebleken.   

 

Het verdiende bedrag komt geheel 

ten nutte aan de jeugd van 

G.W.V.V. 

 

Hierbij dank aan allen die hieraan 

hebben bijgedragen. 

D e afgelopen weken zijn er door het tweede 
vlaggenschip van GWVV weer de nodige pun-
ten binnen gesprokkeld.  
Drie overwinningen, een gelijkspel en een neder-
laag hebben ervoor gezorgd dat het Tweede nog 
steeds in de subtop staat. De koploper is aardig 
uitgelopen, maar dat maakt de competitie niet 
minder spannend. De strijd om de tweede plek is 
in volle gang en daar gaat GWVV2 nog vol voor. 
De verschillen in de subtop zijn erg klein dat elke 
week winnen belangrijk blijft. 
 
Na het vrije carnavalsweekend werd de competitie 
enkele weken geleden tegen laagvlieger Meddo 2 
hervat. De stugge ploeg bleek al snel van een la-
ger niveau te zijn en dit resulteerde in een ruime 5
-1 overwinning door doelpunten van Pascal, Wer-
ner, Bob en Janick tweemaal. Een week later 
stond de uitwedstrijd tegen Dinxperlo 3 gepland. 
Een directe concurrent waartegen we absoluut 
een goed resultaat wilden halen. Dinxperlo wist in 
de eerste helft helaas al snel te scoren, waar wij 
nog zoekende waren naar het goede veldspel. 
Ondanks dat we zowat de gehele tweede helft op 
hun helft speelden kregen we moeilijk echte kan-
sen. In de slotfase liep Dinxperlo zelfs nog, enigs-
zins geflatteerd, via de counter uit naar 2-0 en 3-0. 
Een pijnlijke verliespartij. 
 
Een week later stond de uitwedstrijd naar Grol 5 
op het schema. Een laagvlieger waar we ons wil-
den revancheren ten opzichte van de week er-
voor. Wederom begonnen we slap aan de wed-
strijd(een terugkerend euvel), maar naarmate de 
wedstrijd vorderde merkten we het kwaliteitsver-
schil en kon een 2-4 overwinning genoteerd wor-
den. Een wedstrijd om snel te vergeten qua spel-
beeld. De fanatieke supporter van GWVV 2 kan 
deze wedstrijd nog wel terugzien op YouTube, 
aangezien die gefilmd is door onze geblesseerde 
spits Tom Wanders, die als een ware Jan van 
Halst de wedstrijd analyseerde. 
 
Tegen concurrent Silvolde 3 werd er 2-2 gelijkge-
speeld en tegen SDOUC 4, de club waar enkelen 
van ons een verleden hebben, werd er een klin-
kende 3-0 overwinning geboekt. Er staan nu nog 5 
belangrijke wedstrijden op het papier. Trias 5 lijkt 
verzekerd van de koppositie, maar de strijd om de 
tweede plek ligt helemaal open. Dat maakt de 
competitie nog zeker spannend en het bekijken 
waard. Hoe het zinderende slot van de competitie 
eindigt, leest u in de laatste Boogbal! 
 
Roel 

G.W.V.V. 2 nadert 

zinderend slot  

competitie  

Neede tegen GWVV 16 maart j.l 
Met toch wel wat knikkende knieën betraden we 
het sportcomplex van Neede, we hadden vanuit 
Varsselder Veldhunten drie kwartier de tijd om over 
alles na te denken onderweg.  Neede is samen met 
Reunie medekoploper in de 4e klasse C. Zelfs de 
wedstrijd tegen Rekken kwam weer in beeld, als 
dat maar niet gebeurd denk je dan. Na tien minuten 
stond het nog steeds dubbel blank, maar toen het 
kunstgras wat opdroogde en wat plat lag wat over-
eind kwam, kreeg Neede meer grip op het veld.  
Neede begon toen sterk aan de wedstrijd vooral 
het eerste kwartier. Het was voor ons moeilijk te 
zien we van de tegenstander het doelpunt maakte, 
want ze waren allemaal gestoken in dezelfde kledij. 
Maar degene die het doelpunt maakte werd op 
handen gedragen. Wij als supporters waren er 
even stil van, de mobieltjes en ipods komen dan te 
voorschijn om te kijken hoe het op de andere vel-
den gaat. Na deze tegenvaller zette GWVV alle 
zeilen bij om ook alsnog een doelpunt te maken, 
helaas stond er weinig wind, vooral in de luwte van 
de tribune. Na de 1 – 0 had GWVV opeens het juis-
te ritme gevonden en kwam Neede slechts een 
paar keer op onze helft, namelijk elke keer nadat 
ze mochten aftrappen als GWVV had gescoord.  1 
– 2 Ruststand.  Omdat het bij Neede niet meer zo 
florissant ging waren daar wel 5 man bereid om te 
wisselen hebben we gehoord. Voordat het tot ons 
was doorgedrongen, liep onze spits bijna rust ge-
ruisloos door de verdediging van Neede en maakte 
zo de 1-3. We konden het bijna niet geloven. Maar 
plots, even niet opgelet door alle communicatie 
middelen in onze broekzak, kregen we een straf-
schop tegen. De doelman van Neede kwam deze 
persoonlijk nemen, we dachten hij schiet hem on-
houdbaar over het doel, maar hij ging net onder de 
lat er toch in. Hij duwde onze keeper ook het doel 
in, wat de doelman van Neede een rode kaart ople-
verde. Bij GWVV kwam toen ook de tweede zoon 
van Bennie en Greet in het veld. De broers scoren 
zelf niet meer zo heel vaak maar het zijn toch grote 
regisseurs van de GWVV aanvallen. Bovendien 
lijken ze nogal op elkaar, vooral Dirk.  Deze laatste 
schoot ook nog een strafschop voor GWVV in het 
net van Neede. Zo wist GWVV met 2-4 te winnen 
van Neede. Onze feestelijke terug reis naar Vars-
selder Veldhunten kon beginnen. We hebben geno-
ten !!!  Succes verder, GWVV mannen. 
 

Supporter. 

Door de ogen van 

een supporter 
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE/BEKER JEUGD/SENIOREN 

 

8-3-2014 DZC '68 E15 GWVV E1 0 8 

8-3-2014 GWVV C2 DZC '68 C5 1 8 

8-3-2014 SDOUC F3 GWVV F1 2 4 

8-3-2014 Gendringen C2 GWVV C1G 5 6 

8-3-2014 GWVV A1 HC '03 A2 3 3 

9-3-2014 GWVV 2 Meddo SC 2 5 1 

9-3-2014 Ajax B 3 GWVV 3 1 2 

9-3-2014 DVV 5 GWVV 5 3 1 

9-3-2014 GWVV 4 Sint Joris 4 3 1 

9-3-2014 GWVV 1 MEC 1 2 1 

15-3-2014 GWVV E1 Zelhem E3G 5 0 

15-3-2014 GWVV F1 FC Winterswijk F9 6 3 

15-3-2014 Concordia-W C4 GWVV C2 3 1 

15-3-2014 GWVV C1G FC Winterswijk C5 7 0 

15-3-2014 OBW A2D GWVV A1 3 2 

15-3-2014 FC Trias B2 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 3 0 

16-3-2014 GWVV 3 Doetinchem 4 11 1 

16-3-2014 NVC 3 GWVV 4 1 2 

16-3-2014 GWVV 5 Terborg 4 0 3 

16-3-2014 Dinxperlo 3 GWVV 2 3 0 

16-3-2014 Neede 1 GWVV 1 2 4 

19-3-2014 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 FC Winterswijk B2 3 2 

22-3-2014 GWVV C2 Neede C3 2 3 

22-3-2014 VIOD E8G GWVV E1 1 4 

22-3-2014 GWVV F1 Bredevoort F2G 1 11 

22-3-2014 Peeske 't C2 GWVV C1G 3 0 

22-3-2014 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 Gendringen B1 3 0 

22-3-2014 GWVV A1 VIOD A3G 3 4 

23-3-2014 Grol 5 GWVV 2 2 4 

23-3-2014 GWVV 3 SVGG 2 2 1 

23-3-2014 Aerdt 2 GWVV 5 6 2 

23-3-2014 GWVV 4 Ulftse Boys 6 4 1 

23-3-2014 GWVV 1 Etten 1 2 3 

29-3-2014 GWVV E1 Ulftse Boys E2 2 3 

29-3-2014 DZSV F3G GWVV F1 8 0 

29-3-2014 MvR C4 GWVV C2 6 0 

29-3-2014 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 Zelos B1 0 10 

29-3-2014 GWVV C1G MvR C3D 2 4 

29-3-2014 DVC '26 A3 GWVV A1 4 3 

30-3-2014 Stokkum 4 GWVV 4 4 2 

30-3-2014 Silvolde 3 GWVV 2 2 2 

30-3-2014 GWVV 3 Terborg 3 5 4 

30-3-2014 GWVV 5 VIOD 7 1 2 

30-3-2014 Reunie 1 GWVV 1 3 0 

5-4-2014 AZSV F7 GWVV F1 9 1 

5-4-2014 GWVV E1 Zelos E5 5 2 

5-4-2014 DZSV C2D GWVV C2 5 0 

5-4-2014 GWVV C1G DZC '68 C8 7 3 

6-4-2014 Gendringen 6 GWVV 3 0 7 

6-4-2014 GWVV 2 SDOUC 4 3 0 

6-4-2014 Kilder 5 GWVV 4 2 3 

6-4-2014 GWVV 5 Doetinchem 5 3 6 

6-4-2014 AD '69 1 GWVV 1 2 1 

Wij feliciteren; 
- Sven en Odette te Kaat met de geboorte van hun 
dochtertje Maud. 

 Na de knapste man van Ulft is Arno Geurts nu 
ook nog eens een profesionele assistent-
scheidsrechter. In de wedstrijd GWVV B –
Vitesse O16 vroeg iemand hem waarom dat hij 
moest vlaggen. Arno’s antwoordt hierop; “Ze 
wilden het ‘professioneel’ aanpakken.” 
Noemt men zoiets niet een hoge eigen dunk 
hebben van jezelf! 
 

 Clemens Hendrixen die als toeschouwer van 
zijn zoon Lars aanwezig was; “Ik heb ‘m 
vanoavend een bord boerenkool met worst 
gegeven, dan kan hey ut de hele wedstrijd wel 
volhollen.”  

 GWVV 3 had de pech dat Doetinchem 5 zich 
terugtrok uit de competitie. Er werd bij hen in 
één keer 26 doelpunten van het doelsaldo af-
geschreven. De 60 voor-doelpunten werd te-
ruggebracht naar 34 voor-doelpunten. Nu kwam 
de discussie natuurlijk op gang wat er met de 
10 gemaakte doelpunten van Marc Arnold 
moest gebeuren. Tot in de hoogste orde van 
GWVV is dit besproken, men kwam tot de con-
clusie dat Marc geen enkel aandeel had in het 
terugtrekken van Doetinchem, dus het oordeel 
luidde, de doelpunten van Marc blijven geldig 
voor de Super-elf en de topscoorderslijst. Zo 
spreekt de rijdende rechter en hier moeten we 
het mee doen. Als dat Marc geen meter bier 
waard is…. 

 Over Marc gesproken hij beweerde die avond 
te voren water te hebben gedronken. Hans Bru-
ins die dit niet helemaal vertrouwde, vroeg 
nadertijd aan Marc’s vriendin Francis of dit ook 
inderdaad het geval was; “Ja, Marc heeft de 
hele avond water gedronken“ waarop Hans 
zegt; “Geef hem in het gevolg maar weer bier 
want hij voetbalde vandaag  als een krant” 

 Jimmy Moreno komt er in huize Moreno niet 
meer in sinds hij op ’roze’ schoentjes voetbalt. 
“Goa i’j moar noar Gendringen bi’j Ebbers 
sloapen.” waren de woorden van zijn vader 
toen die dat hoorde. Eerlijkheidshalve moet 
worden gezegd dat Jimmy tenminste wel voet-
balt, dat kunnen we van zijn vader niet altijd 
zeggen. 

 Donderdagavond is er altijd veel geregel 
omtrent het aantal spelers voor die komende 
zondag. Volgens Ferdie v..d. Pavert  kunnen 
we altijd z’n broer Jules nog vragen; “Moar dan 
mo’j ook écht niemand können kriegen.” 

 Bij deze dus een oproep; 
Plan je een weekend weg;  
Doe dit dan in de weekenden als je elftal vrijaf 
is. 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 
Christel Aalders tel. 632727 
Marco van Remmentel.  842165 
Sven Maatman tel. 843620 
Sven te Kaat tel. 06-623616620 
Tim Jansen tel. 630487 
Manfred Kuster tel. 630286  
Dennis Boerboom tel. 632005 
Chiel Terhorst tel. 681271 
Ted van de Pavert tel. 684915 
Kees van de Pavert tel. 684915 
Mike Frazer tel. 631810 
Hans Bruins tel. 632247  
Mark Kemperman tel. 06-16490233 
Bram Legeland tel. 0315-631730 
Ramiro Tersteeg tel. 06-12616216 
Jelle Visser tel. 0315-630212  
Andre Lippets tel. 631929  

De ontknopingen naderen. 
  

D e tijd is weer verzet dus dat betekent dat de ontknopingen in 
de diverse competities naderen. 
De F1 doet het zeer verdienstelijk soms winnen ze een wedstrijd soms 
verliezen ze een wedstrijd dit resulteert in een 6e plaats tot nu toe. 
De E1 doet het ook goed misschien zit er nog een kampioenschap in 
want zij staan op dit moment eerste maar Ulftse Boys hijgt in hun nek 
met 1 wedstrijd minder gespeeld. 
De C1 staat onderin de middenmoot met 7 punten uit 5 wedstrijden zij 
hebben nog wel twee inhaalwedstrijden tegoed dus bij winst kunnen zij 
nog stijgen. 
De C2 heeft helaas nog geen wedstrijd kunnen winnen toch wordt in 
deze groep met veel plezier getraind en gevoetbald. 
De B1 staat op dit moment op een 4e plaats dit lijkt voor hen het 
hoogst haalbaar. De A1 heeft het de 2e seizoenshelft zwaar zij staan 
8e met 4 punten uit 5 wedstrijden toch verdienen deze jongens een 
compliment omdat zij regelmatig zowel zaterdag als zondag op het 
voetbalveld staan om diverse elftallen aan te vullen. 
Verder willen wij als jeugdbestuur iedereen bedanken die een steentje 
bijgedragen heeft aan de potgrondactie, allemaal BEDANKT. 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de teamindelingen voor 
volgend seizoen in orde te krijgen zodra dit rond is zullen wij dit bekend 
maken. 
Rest ons iedereen nog succes te wensen met de laatste wedstrijden. 
  
Gr het jeugdbestuur 

Wedstrijdverslagen G.W.V.V. F1 

Zaterdag 8 maart,  
SDOUC F3 - GWVV F1  (2-4) 
Aanvoerder: Nout sloot 
 
Hier komt mijn verslag: 
Voor de rust werd het 2-0 
Na de rust werd het 4-2 
Julian 2 keer, Jurre 1 keer en een eigen goal. 
We hebben samen heel goed gevoetbalt. 
Er waren alleen maar meisjes bij de F3. Dit was wel 
grappig.Het was heel mooi weer en iedereen was blij. 

  
groeten van Nout 

Van linksboven naar rechts-
onder:  
Hanneke Lukassen, Teun Lu-
kassen, Nout Sloot, Boaz Kwak, 
Merle Kuster, Thiemo Pennings. 
 
 
(inmiddels heeft Iris Schut ook 
plaatsgenomen in het elftal van 
de F1) 

Zaterdag 15 maart,  
GWVV F1  
F9– FC Winterswijk (6-3) 
Aanvoerder: Teun Lukassen 
   
Hallo allemaal !! 
 
Zaterdag 15 maart hebben we tegen Winterswijk gevoetbald. 
Nout maakte al snel de eerste goal, en tot de rust bleef het 1-0. Uiteindelijk werd het 6-3. 
We hebben gewonnen. Super !!! Volgende week winnen we weer.  

Voetbalgroetjes van Teun . 

Allemaal fijne  

paasdagen  

toegewenst. 



BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014 

Boogbal nr. 5 pagina 20 

Zaterdag 27 maart, 
DZSV  F3 - GWVV F1  (8
-0) 
Aanvoerder: Boaz Kwak 
 
Hoi allemaal, 
We moesten uit voetbal-
len in Dinxperlo. We had-
den met 8 - 0 verloren 
maar gingen met een blij 
gezicht naar huis. Een 
supporter heeft een teke-
ning van de opstelling 
gemaakt. 
 
Groeten Boaz 

Zaterdag 22 maart,  
GWVV F1  - Bredevoort F2  (1 – 11) 
Aanvoerder: Thiemo Pennings 
 
GWVV F1 tegen Bredevoort,  we 
hebben met 11-1 verloren. 

 
Hallo, ik ben Gijs. 
Wij moesten zaterdag 8 maart tegen DZC voetbal-
len en we hebben met 8-0 gewonnen ik heb 3 
goals gemaakt en Merijn ook en Marloes heeft 1 
keer gescoord en 1 eigen goal. 
De wedstrijd was wel leuk, het was wel zonnig, 
maar je werd snel vies. 
Groetjes van Gijs. 
   
Hallo ik ben Tjebbe Huls, keeper van de E1.   
Zaterdag 15 maart moesten we tegen Zelhem 
voetballen. We mochten op het hoofdveld voetbal-
len. 
Het was een hele spannende wedstrijd, de eerste 
helft ging het goed we scoorden 4 maal en de 
tweede helft ging iets minder maar we scoorden 
toch nog 1 maal. 
Gelukkig waren er veel supporters aan de kant die 
ons aanmoedigen. Als we zo doorgaan worden we 
misschien wel kampioen. 
 
Groetjes Tjebbe Huls. 

AANMELDINGSFORMULIER 

JAN RIEKENTOERNOOI  

31 MEI 2014 
  

Aanmeldingsformulier onderling toernooi  
voor de E, C en B junioren. 
  
Ik neem deel aan het Jan Rieken toernooi   
 
Naam:  …………………    Elftal: ………... 
  
Dit strookje uiterlijk voor 20 mei inleveren bij 
Christel Aalders Leemlandseweg nr 17 of 
Mike Frazer Leemlandseweg nr 9 

GWVV E1 verslagen 

 Op 22 maart moesten we uit tegen Viod voet-
ballen.  
In de eerste helft werd het 1-0 voor Viod. Naar de 
rust scoorde Merijn 1-1 vanaf toen ginge we beter 
voetballen Merijn scoorde 1-2 en Julian scoorde 1-
3 en 1-4.  
Geschreven door aanvoerder Jurre 
   
Hallo ik ben Julian. 
Wij moeten tegen Ulftse Boys dat zal nog wel 
moeilijk worden in de eerste helft scoorde wij 1-0 
uit een vrije trap van Boyd. Daarna scoorde Merijn 
in eigen goal Ulftse Boys maakte 2-1 maar Gijs 
maakte 2-2. In de laatste minuut scoorde Ulftse 
Boys daarom hebben wij verloren met 2-3. 
 
Groetjes Julian 

Op 25 maart 
speelde Regio 
B team (met 
diverse GWVV 
spelers) tegen 
Vitesse O16. 
De wedstrijd 
waar veel pu-
bliek op af 
kwam werd ge-
wonnen met 1-
0. 

Voor meer foto’s zie http://www.mijnalbum.nl/Album=D8RD7BES 

http://www.mijnalbum.nl/Album=D8RD7BES
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

  
 
 
Mei; 
3 oud papier ophalen 
4 mei dodenherdenking 
27 Sportcafe De Zon met o.a. Andy v.d. Meijden   
31 Jan Riekentoernooi 
 

  

 

DORPSKALENDER  
kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

April; 
13 Fanfare American Tour Concert 
13 Palm Pasen Paaseiren schilderen 
26 Koningsdag met o.a. Kinderspelen, 

rommelmarkt en Oranje Teen Party 

CARE Travel 

H et Dorpshuis Varsselder is toegevoegd aan 
de reeks van bijzondere locaties die door CT 
worden bezocht. 
 
De gesprekken voorafgaande aan het eerste 
uitstapje werden als zeer prettig ervaren en wat 
hebben we een enorme waardering voor datgene 
wat jullie hier tot stand hebben gebracht. 
Er hangt hier een geweldig goede sfeer. 
Het kon dan ook haast niet anders dat het eerste 
uitstapje op 27 maart jl een succes moest worden. 
Onze gasten waren enthousiast en troffen ook hier 
in Varsselder oude bekenden. 
 
Dat is waar het CARE Travel ook om te doen is; 
elkaar ontmoeten in een gezellige ambiance, ge-
woon eens even een dagdeel er tussenuit! Hi-
ervoor hebben we een speciaal toegeruste bus 
met lift voor rolstoelen. 
CARE Travel organiseert e.e.a hoofdzakelijk voor 
mensen die wat extra zorg behoeven en voor men-
sen die in een isolement verkeren of dreigen te 
geraken. Zie voor meer informatie; 
www.caretravel.nl<http://www.caretravel.nl> 
 
Er is een goede klik tussen de beide stichtingen en 
bijzonder is ook dat Arnold Versleijen ons als am-
bassadeur vertegenwoordigd. 
Met deze goede start hebben wij er alle ver-
trouwen in dat we deze ingeslagen weg in goede 
harmonie gaan voortzetten. 
 
Stichting CARE Travel 
Jos van den Berg 
0315-686478 / 0623946635 
Ontmoetingspunt:     Creatieplein,  Markt 22,   
7064 AZ  Silvolde,  Tel. 0315-724000 

KOM es KIEKEN  

T oneelvereniging “Kom es Kieken” wil ieder-
een bedanken die is komen kijken naar de 
voorstellingen “Niemand is Perfect” van afge-
lopen weekend. 
Mede dankzij jullie, enthousiast publiek, was het 
een succes! We hopen dat u genoten heeft, en 
zien u graag volgend jaar weer terug bij onze nieu-
we voorstelling. 
Speciale dank ook voor de vele vrijwilligers die ons 
geholpen hebben. Zonder hen was het niet moge-
lijk geweest deze productie op de planken te bren-
gen. 
 

Bestuur en leden van  
Toneelvereniging “Kom es Kieken” 

Zondag 13 april 

Paaseieren  

schilderen en versieren,  

kleurplaten kleuren en 

 eieren verstoppen 

Aanvang 11:00 uur  

in het Dorpshuus. 

http://www.caretravel.nl<http://www.caretravel.nl
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(vervolg Dorpsnieuws) 

Kanjers voor Kanjers 

 

S port en spel voor kinderen: De normaalste 
zaak van de wereld ? 
 
Als je zo in het dagelijks 
leven om je heen kijkt zou 
je denken dat  spelen en 
sporten voor een kind heel 
normaal is, en gelukkig is 
dat meestal ook zo. 
Helaas zijn er echter ook 
kinderen waarvoor dat niet 
zo vanzelfsprekend is. 
Kinderen die bijvoorbeeld 
door een beperking, ziekte of de financiële situatie 
thuis niet of onvoldoende kunnen sporten en/ of 
spelen. Ook in onze eigen Achterhoek hebben 
kinderen hiermee te maken.  
De Stichting Kanjers voor Kanjers zet zich in voor 
deze groep kinderen in Oost Gelderland. Door het 
organiseren van sportieve evenementen, en 
donaties van particulieren en het bedrijfsleven 
maakt Kanjers voor Kanjers dromen van kinderen 
waar. Het geld dat wordt ingezameld komt geheel 
ten goede aan projecten in de regio. Iedereen met 
een wens voor het welzijn van een kind (zowel 
individueel als groepen ) kan bij Kanjers voor Kan-
jers terecht.  
Één van de evenementen die Kanjers voor Kan-
jers organiseert is de Tristan Hoffman Challenge. 
Dit evenement wordt dit jaar op 27 juni voor de 
5de keer georganiseerd en heeft als doel zo veel 
mogelijk geld in te zamelen voor Kanjers voor 
Kanjers. De deelnemers aan de Challenge be-
dwingen ieder jaar  fietsend, hardlopend of wan-
delend een bergpas in Europa. Dit jaar is de Pas-
so di Gavia in Italië het strijdtoneel van de Tristan 
Hoffman Challenge.  
Op de deelnemerslijst van 2014 prijken ook onze 
namen, we gaan proberen deze Alpenreus met de 
fiets te bedwingen. Dit is natuurlijk een leuke 
sportieve uitdaging die ook nog eens verbonden is 
aan een fantastisch goed doel! Voor dit goede 
doel zoeken wij nu natuurlijk sponsoren. Iedere 
deelnemer probeert zo veel mogelijk geld in te 
zamelen voor Kanjers voor Kanjers, en wij willen 
graag op deze manier een beroep op jullie doen. 
Hoe kunnen jullie ons steunen?  Ga naar de site:  
www.tristanhoffmanchallenge.nl, en klik op 
“deelnemers 2014” . Zoek vervolgens onze 
namen op en klik op “doneer”, volg vervolgens de 
stappen die worden aangegeven, en sluit na de 
gedane donatie met een goed gevoel weer af.  
Wil je meer informatie over deze uitdaging of Kan-
jers voor Kanjers?  
Ga naar : www.kanjersvoorkanjers.nl , 
www.tristanhoffmanchallenge.nl, of spreek ons 
persoonlijk aan !  
 
Alvast ontzettend bedankt voor jullie steun!  
Bart en Frank Rots 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

Fanfare St. Gregorius 

American Tour 
 

O p zondag 13 april a.s. organiseert Fanfare 
St. Gregorius uit Varsselder haar voorjaarscon-
cert in ’t Dorphuus van Varsselder Veldhunten.  
 
Ditmaal gaat de Fanfare op een American tour en 
zal muziek uit verschillende delen van Noord- en 
Zuid-Amerika laten horen. Ook het jeugdorkest en 
de blokfluitleerlingen zijn van de partij en blijven in 
dit thema.  De gezamenlijke slagwerkgroep van de 
fanfare én het O.L.V. Schuttersgilde laat het pu-
bliek horen hoe ver hun vorderingen zijn. 
De fanfare o.l.v. Gerjo Seesink gaat het publiek 
meenemen op een muzikale reis die begint in 
Noord Amerika met Cornfield Rock. Aan de hand 
van een treinreis over de Nothern Pacific Railroad 
neemt het orkest de luisteraars mee door het boei-
ende landschap van Oregon. Tijdens deze avon-
tuurlijke reis kun je wegdromen in het verleden 
waarbij indianen, cowboys, goudzoekers en paar-
den met huifkarren de revue passeren. Het fluiten 
van de stoomtrein, gespeeld door de trombones, 
wordt met snelle ritmische passages afgewisseld. 
Onderweg horen we Dances with Wolves, prachti-
ge filmmuziek met gevoelige en rustieke thema’s 
tegenover heftige passages die de Amerikaanse 
burgeroorlog illustreert. 
Verderop tijdens de reis komen we Horn of Plenty 
tegen, een solostuk voor hoorn dat door Like Im-
mink zal worden gespeeld. Ook is een ruimte voor 
een funky muziekstijl met het nummer Funk Attack 
met hierin een spetterende slagwerksolo. Via het 
nummer New York New York daalt het orkest ver-
der naar Zuid Amerika en sluit af met de hete klan-
ken uit Brazilië. De gehele reis wordt ondersteund 
door geprojecteerde en bewegende beelden.  
De leerlingen van de  blokfluitgroep o.l.v. Sanne 
Wessels zullen deze ochtend  hun vorderingen la-
ten horen met vrolijke deuntjes. 
Het jeugdorkest fungeert nog steeds als spring-
plank naar het grote orkest. Afgelopen twee jaar 
zijn maar liefst 16 leerlingen doorgestroomd. Een 
groot gedeelte blijft ook nog in het jeugdorkest 
o.l.v. Gerjo Seesink spelen. Ook zij spelen passen-
de nummers zoals United States, Guns and Cow-
boys en Brazil. 
De slagwerkgroep brengt o.a. een opvallend lang 
nummer dat prima past in het thema van deze mor-
gen. Een compositie over de Amerikaanse prairie 
schildert het verhaal van het donkere deel van de 
VS met vreemde geluiden van wilde dieren. De 
jeugdige slagwerkers staan o.l.v. Colin Janssen.  
 

Het concert begint om 10.30 uur en de zaal is spe-
ciaal voor dit concert Amerikaans aangekleed.  
 
Entree is gratis. 

Federatief Schutters  

Concours 7 sept 2014  

I nmiddels is er al veel gebeurt en het aantal 
van 41 schutterijen/korpsen zijn definitief ge-
worden incl. de Europese Koning incl. zijn ge-
volg van zo’n 50 schutters. 
 
Zoals eerder genoemd zijn er vanuit verschillende 
verenigingen mensen bezig om dit grote evene-
ment tot een succes te maken. 
 
Op dit moment wordt het programmaboekje com-
pleet gemaakt met name door de bedrijven langs 
te gaan om een advertentie te plaatsen. 
 
Het programma zal er als volgt uitzien: 
08.30 uur ontvangst genodigden 
09.30 uur toespraken 
10.00 uur commandanten bespreking 
10.30 uur opening met erewacht en erewijn 
11.00 uur afmars korpsen rondgang door  
  het dorp aansluitend de wedstrijden 
14.00 uur Koning Schieten  
 
Na afloop van alle activiteiten volgt er een prijsuit-
reiking!!! 
 
Het voornemen is er ook om een vlag te maken 
t.g.v. totaal Varsselder-Veldhunten welke gebruikt 
kan worden tijdens welk evenement dan ook in 
ons dorp. 
We zijn er als commissie echter van overtuigd dat 
er ook nog vele mensen denken hoe gaat het er 
allemaal uitzien en wat wordt er van mij als dorps-
genoot /als lid van één van de verenigingen ver-
wacht. 
Wij hebben dit nog niet geheel in beeld maar dat 
we in ieder geval veel vrijwilligers nodig hebben 
moge duidelijk zijn, denk hierbij aan de horeca in 
de breedste zin van het woord begeleiding van de 
korpsen, parkeerwachters, voor zowel de auto’s 
als de fietsen, begeleiding bij de schietwedstrijden 
etc.etc. En uiteraard hebben we ook mensen no-
dig op de zaterdag bij de opbouw en de maandag 
bij het opruimen van het totaal. 
Wij zullen op het moment als wij alles in beeld 
hebben via het secretariaat van de verenigingen 
een beroep doen op de leden van de desbetref-
fende verenigingen. 
 
Ja, er is nog veel te doen en wij staan altijd open 
voor tips om het voor het totaal een succes te la-
ten worden. Mochten er mensen zijn wie zeggen 
maakt me niet uit wat ik moet doen, ik wil zeker 
weten dat ze mij niet vergeten in te delen meld je 
dan alvast aan via: 
 
 m-engelen@outlook.com 
 
Wij zullen u via de site en de boogbal op de hoog-
te houden van de stand van zaken. 

 
Namens de commissie,  
Voorzitter OLV Gilde  
André Bussink 

mailto:m-engelen@outlook.com
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G roene dopjes ,blauwe dopjes, gele dopjes. 
Gooi ze niet weg, immers, het geld van de inge-
zamelde dopjes kan een puppy worden aange-
kocht en opgevoed. De blindengeleidenhond 
kan het leven van een blinde een stuk aangena-
mer maken. 
 
 Welke dopjes komen in aanmerking? 
 
Vol enthousiasme begin je dopjes in te zamelen.  
Al wat plastic is, gaat de verzamelbak in.  
Opgepast niet alle dopjes zijn geschikt om ingeza-
meld te worden voor deze actie. Verschillende 
soorten plastic moeten door verschillende machi-
nes verwerkt worden en in dit geval gaat het om en 
bepaald soort plastic. 
 
Dopjes die geschikt zijn; 
-Dopjes van flessen frisdrank. 
-Dopjes van flessen mineraal en spuitwater. 
-Dopjes van melkflessen. 
-Dopjes van flessen fruitsap. 
-Dopjes van flessen voor sportdrank en water. 
 
Het inzamelen kost maar weinig moeite en het 
geeft een blinde persoon uiteindelijk zoveel steun. 
De gespaarde dopjes kunt u bij mij thuis voor de 
deur zetten en ik zorg dat ze bij de persoon komen 
die het verder regelt, u kunt ze ook in de verzamel-
pot doen die op bar in het Dorpshuus staat. 
 
Bedankt alvast voor uw medewerking.  
 
Groeten Jeanette Lippets 
Vicarisweg 3 

Dopjesactie voor  

blindengeleidehond 

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 gelegenheid voor herdenken en 
krachten te bundelen in moeilijke tijden. De avond wordt begonnen met een herden-
kingsdienst 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 oorlogsmonument, 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 verlenen, 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 leg-
gen bij het monument. Daarna wordt 
deze herdenking afgesloten. We hopen 
dat u massaal naar deze gedenkwaar-
dige avond komt om een teken van 
saamhorigheid te tonen en een bloem 
te leggen. 
 
Diane Kock en Benny Kroesen,   
Het 4 mei Comitè.  
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Weet je nog van toen? 

 

N adat de school hier ter plaatse in 1901 
was gebouwd, leefde de wens om een ei-
gen parochie te stichten.  
Dit gebeurde in 1917 in het leegstaande 
Feestgebouw dat als noodkerk diende. Hierna 
ging men actie voeren voor een nieuwe kerk. 
De parochianen tastten diep in de buidel om 
de benodigde gelden bijeen te brengen. In 
1926 vond de aanbesteding plaats met als 
laagste inschrijver Jansen-Baakman uit Ter-
borg voor f.47.485,00. Januari 1927 werd be-
gonnen, 12 april werd de eerste steen gelegd 
en 12 oktober 1927 kon de kerk worden inge-
wijd. Door beide buurtschappen werd een 
grootse prestatie geleverd, die de totale kos-
ten inclusief meubilair f.61.000,00 bijeen wisten te brengen. Hierna 
kwamen nog vele schenkingen w.o. de kerkklokken. In 1933 kreeg 
de kerk een centrale verwarming, toen nog gestookt met kolen, 
weer door collectes bijeen gebracht. Toen in 1940 de oorlog uit-
brak had dit ook invloed op de kerk. In 1943 werden de klokken uit 
de toren gehaald en afgevoerd naar munitiefabrieken in Duitsland. 
Kort voor de bevrijding in 1945 werd de toren door granaten ern-
stig beschadigd. Door collectes kon een jaar later de schade her-
steld worden. Op 29 juni 1946 werd als dank een bevrijdingsbeeld 
in de pastorietuin geplaatst. Kosten f.4000,00, door parochianen 
bijeen gebracht. Zij zorgden ook , dat er nieuwe klokken in de to-
ren kwamen. In de jaren zeventig veranderde de kerk van binnen 
in aanzien. Preekstoel, altaren en vele andere waardevolle dingen 
verdwenen. In latere jaren verminderde het aantal banken, dit in 
tegenstelling tot eerdere jaren toen er een aantal zitplaatsen bij-
kwamen en de bankenpacht nog van toepassing was. Tijdens on-
derhoud kreeg ook de toren een beurt. Kosten f. 3.200,00 en in 
één weekend bijeen gebracht. In 1997 werd het geld voor een Ma-
ria kapel in een record tempo toege-
zegd door de parochianen, als af-
scheidscadeau voor Pastoor Veld-
man. Ondanks de leegloop in de 
kerk in latere jaren bleven de kosten 
en lasten doorgaan. Alles overziend 
heeft de Parochie in het verleden 
steeds zeer vele financiële offers ge-
bracht, waar nodig was.Dit hoeft 
overigens nog niet te betekenen, dat 
de mensen nergens meer achter 
staan  en willen geven voor een goe-
de invulling van het kerkgebouw. 
 
 
B. Kroesen 

De kerk 1940 links school en kerkhof 

Het interieur van de kerk zoals het eens was.  

De haan wordt weer op de toren 
gezet na een windhoos. 
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Standen en Topscoorders 2013-2014  

STAND 3
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Reunie 1 21 50 58 24 

Neede 1 21 45 47 24 

AD '69 1 22 41 51 39 

Rekken 1 22 40 61 35 

Ulftse Boys 1 22 38 57 33 

MEC 1 22 33 52 45 

GWVV 1 22 31 50 47 

FC Trias 1 22 31 50 50 

SVBV 1 22 25 41 57 

Etten 1 22 24 34 49 

Terborg 1 22 23 34 41 

Dinxperlo 1 22 23 31 40 

VVG '25 1 22 16 28 66 

DEO 1 22 8 27 71 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Ajax B 3 15 30 46 32 

FC Winterswijk 7 17 30 58 56 

Vosseveld 4 16 29 66 41 

Terborg 3 16 29 53 37 

Ulftse Boys 5 15 27 43 25 

GWVV 3 16 26 48 35 

Concordia-W 5 16 17 30 32 

SVGG 2 14 16 35 36 

Dinxperlo 4 15 14 24 39 

Den Dam 2 14 13 23 62 

Gendringen 6 16 13 31 62 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

FC Trias 5 19 46 51 23 

FC Winterswijk 6 20 39 52 45 

Dinxperlo 3 19 38 75 35 

GWVV 2 20 36 50 26 

FC Trias 4 20 35 54 41 

Silvolde 3 21 33 51 44 

Varsseveld 6 21 32 45 46 

Vosseveld 2 20 31 45 37 

Varsseveld 5 19 24 40 34 

Bredevoort 2 20 21 25 36 

AD '69 3 18 17 38 46 

SDOUC 4 19 17 24 59 

Grol 5 21 12 28 67 

Meddo SC 2 21 12 25 64 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

SDOUC 5 15 41 74 16 

Stokkum 4 15 33 55 44 

GWVV 4 17 33 49 32 

Doetinchem 6 16 31 59 34 

Ulftse Boys 6 14 22 39 28 

VVG '25 4 17 20 56 62 

NVC 3 15 17 23 43 

Silvolde 5 15 16 38 43 

Sint Joris 4 15 14 39 58 

Kilder 5 17 12 30 58 

VIOD 8 16 7 23 67 

4e klasse C 

Res. 5e klasse  Res. 6e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

SP Rekken 1 5 11 13 8 

Reunie 1 4 10 9 4 

Etten 1 5 10 8 6 

Neede 1 4 9 10 7 

Terborg 1 5 9 11 8 

FC Trias 1 5 8 16 13 

AD '69 1 5 8 9 7 

SVBV 1 5 8 12 11 

GWVV 1 5 7 11 10 

Dinxperlo 1 5 7 6 6 

MEC 1 5 3 12 13 

Ulftse Boys 1 5 2 8 11 

VVG '25 1 5 2 5 13 

DEO 1 5 0 4 17 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

DVV 5 17 41 75 29 

SDZZ 5 16 38 74 24 

Loil sv 5 16 38 80 32 

Doetinchem 5 18 34 72 53 

DVC '26 10 17 28 56 40 

Terborg 4 17 25 45 58 

Doesburg SC 3 18 24 47 57 

Sint Joris 2 18 21 53 45 

VIOD 7 17 18 30 54 

Aerdt 2 18 16 38 69 

VVG '25 5 17 8 31 81 

GWVV 5 17 7 21 80 

Res. 7e klasse  



BOOGBAL SEIZOEN 2013 - 2014 

Boogbal nr. 5 pagina 27 

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

DVC '26 A3 5 15 25 12 

Silvolde A2D 6 13 15 8 

OBW A2D 6 13 17 12 

VIOD A3G 6 12 21 10 

Angerlo Vooruit A2 6 10 14 13 

Etten A2 5 6 15 19 

SDZZ A1D 6 5 13 19 

GWVV A1 5 4 14 15 

DVV A3 5 1 5 18 

DZC '68 A3 6 1 14 27 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Zelos B1 15 39 76 15 

Longa '30 B2 17 38 60 23 

Silvolde B1 15 32 37 17 

VIOS B. B1 16 25 32 30 

GWVV B1 16 24 42 39 

Gendringen B1 17 23 33 52 

AZSV B2 15 20 45 38 

FC Winterswijk B2 15 15 30 44 

FC Trias B2 15 12 23 54 

AD '69 B1D 16 11 20 56 

Ajax B B1 15 10 26 56 Club Gespeeld Punten voor tegen 
Doetinchem C1GD 8 24 36 12 

Westendorp C1D 7 18 44 10 

Den Dam/NVC C1D 8 14 35 28 

MvR C3D 7 13 36 17 

Ulfse Boys C1D 8 13 18 16 

GWVV C1G 6 10 24 17 

Silvolde C2D 6 10 18 11 

Peeske 't C2 6 7 12 19 

FC Winterswijk C5 8 7 16 28 

VIOD C4G 7 5 19 36 

Gendringen C2 8 3 16 53 

DZC '68 C8 7 0 17 44 

Topscoorders A1-junioren 
naam:  aantal doelpunten 
Cas de Neling 36 
Mart de Leeuw 8  
Jesse Spoel 5 
Jim Wijkamp 3 
Dyon Ruessink 3 
Niek ter Voert 3 
Jeffrey Bruil 3 
Alex Wilmans 3 
Dion Mulder, Marc Hoksbergen, 
Miel Erinkveld, Lars Liebrand, Kris Hebbink 
en Merijn Klein Resink 1  
   

Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Roy Vermeulen  27 
Sam Overbeek  12 
Bart Rots  11 
Robin Klompenhouwer  9 
Jarno Lippets 3 
Menno Berndsen  3 
Elze Braam  2 
Colin de Wildt  2 
Wessel Immink  1 
Glenn Robben  1 
Maarten Wissing 1 

Topscoorders B1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Dion Mulder 16 
Fiore Bongers 6 
Joey Lenting 6 
Kris Hebbink 5 
Juul Rabelink 4 
Merijn van Arragon 2 
Lars Hendrixen 1 
Thomas Wissing 1 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   
Marc Arnold  3e  33 

Roy Cornielje  4e + 5e 23 

Niels Schwekhorst 1e  15 

Dominiek Seinhorst 1e  8 

Tom Wanders  2e  8 

Pascal Sloot  2e  8 

Rick Hendrixen 2e  7 

Frank v/d Schuur 3e  7 

Bram v/d Pavert 3e + 4e 7 

Jimi Moreno  4e  7 

Mark Kemperman 1e  6 

Martin Bolk  1e  6 

Danny van Wessel 2e  6 

Theo Heutinck 3e  6 

Esger Stork  3e  6 

Jeroen Aalders 2e  5 

Werner Wellink 2e  5 

Jurjan Wezenberg 2e + 3e 5 

Don Geerts  4e  5 

Niels Huntink  4e  5 

Bart Zweers  3e  4 

Arthur Bonenkamp 3e  4 

Tim Prinsen  1e  3 

Tim Jansen  1e  3 

Jelle Visser  1e + 2e 3 

Janick Stevering 2e  3 

Andres Moreno 3e  3 

Ino Zweers  3e  3 

Paul Wijsman  3e  3 

Rick Witteveen 5e  3 

Jos Ketelaar  5e  3 

Dirk Jansen  1e  2 

Bob Zweers  2e  2 

Han v/d Pavert 3e  2 

Floyd Robben  5e  2 

Mark Welling  5e  2 

Joël Robben  5e  2 

Ramiro Tersteeg 1e  1 

Maik Jansen  1e  1 

Pim Teunissen 1e  1 

Cas de Neling  1e  1 

Mart Aalders  2e  1 

Paul Geelen  4e  1 

Yuri Sohilait  4e  1 

Brian te Kaat  4e  1 

Dion Mulder  4e  1 

Nick Pruijn!  4e  1 

Thymo Scholten 5e  1 

Twan Berntsen 5e  1 

Thomas Wissing 5e  1 

Mart de Leeuw 5e  1 

Stijn Markus  5e  1 

Freek van Arragon 5e  1 
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12-4-2014 09:30 NVC E1 GWVV E1 

12-4-2014 10:00 GWVV C2 Longa '30 C5 

12-4-2014 10:00 GWVV F1 Varsseveld F6 

12-4-2014 10:30 Doetinchem C1GD GWVV C1G 

12-4-2014 12:30 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 Silvolde B1 

12-4-2014 14:30 GWVV A1 Etten A2 

13-4-2014 09:30 Varsseveld 6 GWVV 2 

13-4-2014 10:00 GWVV 3 Ulftse Boys 5 

13-4-2014 10:00 VVG '25 4 GWVV 4 

13-4-2014 10:00 GWVV 5 Loil sv 5 

13-4-2014 14:30 GWVV 1 DEO 1 

19-4-2014 11:00 Westendorp C1D GWVV C1G 

19-4-2014 11:00 SDOUC C4 GWVV C2 

19-4-2014 14:30 GWVV A1 DZC '68 A3 

19-4-2014 17:00 Varsseveld 5 GWVV 2 

21-4-2014 09:00 FC Trias 4 GWVV 2 

21-4-2014 09:30 SDZZ 5 GWVV 5 

27-4-2014 09:30 GWVV 2 FC Winterswijk 6 

27-4-2014 09:30 DVC '26 10 GWVV 5 

27-4-2014 10:15 Vosseveld 4 GWVV 3 

27-4-2014 14:00 Ulftse Boys 1 GWVV 1 

3-5-2014 10:00 GWVV E1 Terborg E2 

3-5-2014 11:15 Ajax B F2G GWVV F1 

3-5-2014 12:30 
ST Zeddam/Sint 

Joris C2GD GWVV C2 

3-5-2014 13:30 GWVV C1G 
ST: Den Dam/

NVC C1D 

3-5-2014 14:30 Ajax B B1 
ST GWVV/

SVGG/NVC B1 

3-5-2014 14:45 DVV A3 GWVV A1 

4-5-2014 14:00 GWVV 1 Rekken 1 

10-5-2014 10:00 GWVV C2 Terborg C2 

10-5-2014 10:00 GWVV F1 DZC '68 F11G 

10-5-2014 11:15 Ajax B E2D GWVV E1 

10-5-2014 13:00 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 AZSV B2 

10-5-2014 13:00 Silvolde C2D GWVV C1G 

10-5-2014 14:30 GWVV A1 
Angerlo Vooruit 

A2 

11-5-2014 10:00 AD '69 3 GWVV 2 

11-5-2014 10:00 GWVV 3 Den Dam 2 

11-5-2014 10:00 Silvolde 5 GWVV 4 

11-5-2014 10:00 GWVV 5 Doesburg SC 3 

11-5-2014 14:00 SVBV 1 GWVV 1 

17-5-2014 13:00 
ST GWVV/SVGG/

NVC B1 VIOS B. B1 

17-5-2014 13:00 VIOD C4G GWVV C1G 

18-5-2014 09:30 GWVV 2 FC Trias 4 

18-5-2014 10:00 VIOD 8 GWVV 4 

18-5-2014 10:00 GWVV 5 VVG '25 5 

18-5-2014 11:30 GWVV 3 Concordia-W 5 

Topscoorders C2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Douwe 6 
Stijn 4 
Timo 4 
Sem 4 
Mick 2 
Gijs 2 
Merijn 2 
Kay-Gee 1 
Nienke 1 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Terborg C2 8 20 34 10 

DZC '68 C5 6 16 30 6 

VVG '25 C3 6 15 26 10 

DZSV C2D 7 15 39 11 

MvR C4 8 13 21 19 

Longa '30 C5 6 9 20 17 

Concordia-W C4 7 9 15 15 

Neede C3 8 9 12 31 

Pax C3 6 7 9 20 

Zeddam/Sint Joris C2 6 4 9 11 

GWVV C2 6 0 5 29 

SDOUC C4 6 0 6 47 

STANDEN EN TOPSCOORDERS  

JUNIOREN - PUPILLEN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
GWVV E1 8 19 31 11 

Ulftse Boys E2 6 18 38 12 

NVC E1 8 15 45 23 

AZSV E10 8 13 33 32 
Ajax B E2D 6 12 29 13 

Zelos E5 8 12 19 38 

Zelhem E3G 6 11 25 14 

Dinxperlo E2 8 10 24 17 
Terborg E2 7 6 23 27 

VIOD E8G 6 4 19 34 

SDOUC E5 8 4 21 34 

DZC '68 E15 7 0 5 57 

Topscoorders E1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Merijn 10 
Julian 9 
Gijs 8 
Ties, Marloes, Jesper en Boyd 1 

Topscoorders F1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Ties 3 
Noud 2 
Boyd 2 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
AZSV F7 8 24 54 6 

Bredevoort F2G 6 18 50 14 

VIOD F7 7 15 27 11 

DZC '68 F11G 6 12 36 9 
Ulftse Boys F3 7 12 45 38 

SDOUC F3 7 9 20 20 

DZSV F3G 7 9 18 37 

GWVV F1 8 9 23 52 
Ajax B F2G 6 6 16 28 

FC Winterswijk F9 7 6 19 40 

Dinxperlo F3 7 3 11 36 

Varsseveld F6 6 0 8 36 


