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W e zijn alweer een aardig eindje op gang in 
de competitie 2014-2015 en voor u ligt de 1e 
Boogbal van dit seizoen.  
De Boogbal die z’n 43e jaargang in gaat. Veel jaar-
gangen hebben de onlangs overleden Benny 
Kroesen en Arnold Versleijen hun bijdrage gele-
verd aan de inhoud. Dat we in één week afscheid 
moesten nemen van een erelid en een lid van Ver-
dienste doet de club pijn. Beiden hebben ze zich 
verdienstelijk gemaakt op allerlei vlak binnen 
G.W.V.V.. Een maand later op 3 augustus begon 
de selectie met de 1e training onder leiding van de 
nieuwe hoofdtrainer Eugène Boerakker en gaat 
het G.W.V.V. leven gewoon verder. Dat is ook 
goed, dat hadden deze beiden ook graag gewild 
want met zo’n groot GWVV hart wil je alleen maar 
van het voetballen kunnen genieten. En wie weet 
kijken beide heren wel stiekem mee op de Buiten-
ham. In deze Boogbal staan we uitgebreid stil bij 
dit verlies. 
 
Terug naar de dag van vandaag, deze keer een 
Boogbal gedrukt door drukkerij de Ijselstroom om-
dat drukkerij Compuclub is verhuisd naar Zwolle. 
Een half jaar hebben we nog gebruik gemaakt van 
hun diensten vanuit Zwolle. Hierbij hebben we als 
redactie naast de financiële kant ook het regionale 
karakter meegewogen. 15 jaar lang heeft Compu-
club de Boogbal gedrukt en altijd tot volle tevre-
denheid. Onze dank gaat dan ook uit naar de me-
dewerkers van Compuclub en dan in het bijzonder 
Martin Jansen en later Maarten Aalders die de 
zorg hiervoor op zich namen. Met drukkerij de 
IJselstroom hopen we een net zo goede verstand-
houding op te bouwen. 
 
Zoals gezegd is het voetbalseizoen al een eindje 
op weg en hebben we in tussen een aantal kleine 
‘GWVV momenten’ voorbij zien komen. Zo werden 
op 31 augustus de nieuwe hoofdsponsoren auto-
bedrijf Geert Stevering en dienstverlening Sch-
wartz  gepresenteerd. Hierover zal Wim Pruyn jul-
lie op de hoogte brengen in zijn artikel. G.W.V.V. 
heeft zijn stersponsoren uitgebreid in de vorm van 
Slimmetelefoonreparaties.nl. In deze Boogbal stel-
len we ze aan u voor. Ook heeft autobedrijf Ditters
-Schweckhorst zich aangesloten bij de subsponso-
ren. Wij wensen de nieuwe sponsors een fijne sa-
menwerking met G.W.V.V. 
 
De elftallen hebben nu zo’n 3 wedstrijden achter 
de rug en kunnen al heel voorzichtig een verwach-
ting uit spreken voor dit seizoen. Wat betreft het 1e 
elftal kunnen we zeggen dat het tot op dit moment 
bijzonder goed draait. Dennis zal hierover alles 
vertellen in GWVV 1 langs de lijn. Het 2e elftal 
vindt nog niet echt haar draai, maar ongetwijfeld 
zullen ze olv Peter de punten gaan pakken. Het 3e 
elftal is in vele opzichten gewijzigd. Vorig seizoen 
hebben 5 spelers afscheid genomen waardoor de 
TC genoodzaakt was om te gaan schuiven met 
spelers. Bij deze groep hebben zich nu 3 5e elftal 
spelers aangesloten en heeft Joost Schut de fluit 
ingewisseld voor de keepershandschoenen. Te-
vens kwamen er een 2e elftal speler bij en besloten 
twee oud 1e elftal spelers weer te gaan voetballen. 
Ze spelen nog niet constant maar dat zal zijn tijd 
nodig hebben. 

Nieuws 

Voor GWVV 4 is er niet bijzonder veel gewijzigd op 
een enkele nieuwe speler na, zij zullen zich binnen-
kort hier aan u voorstellen. GWVV 5 is nu het 
‘oude’ A-junioren met een aantal routiniers. Marcel 
van de Pavert en Rick Heinen hebben zich opge-
worpen als leiders van deze jonge groep. En ge-
zien het voetbal zit hier potentie in deze groep. Ook 
zij zullen van zich laten horen. 
 
De jeugd heeft geworsteld met de spelers om een 
goede mix te kunnen maken. Voor de F-jes en de 
E-tjes zijn er op dit moment behoorlijk veel spelers 
en worden er spelers met elkaar uitgewisseld. 
Hans Bruins zal in deze Boogbal de tot nu gespeel-
de wedstrijden van de E1-tjes onder de aandacht 
brengen. De wat ’oudere’ jeugd C1, B1 en A1 zijn 
opgedeeld, naar wat in hun vermogen ligt. Of dit 
een goede keuze is geweest moet de toekomst 
leren. Het jeugdbestuur zal in het jeugdnieuws hier 
wat over vertellen. Wij als redactie hebben de 
Boogbalplanner voor dit seizoen naar de jeugdlei-
ders verstuurd met de vraag of ze toerbeurt wat 
spelers een artikel voor de Boogbal kunnen verzor-
gen. Want ook deze generatie zal straks een Boog-
bal willen lezen met de nieuwtjes en de feitjes van 
de club. Zij zijn de redacteuren voor de toekomst.  
Hele dagen is de jeugd druk op Whatsapp dus een 
artkel voor de Boogbal zal dan ook geen probleem 
moeten zijn. Ook onder schotjes mogen onze kant 
op. Hoor of zie je wat, wat het vertellen waard is 
mail dit dan naar boogbal@gwvv.nl of naar het twit-
ter account @vvGWVV. 
 
De 1e Boogbal van het nieuwe seizoen. De adver-
tenties zijn allemaal weer rondgekomen. Onze 
dank gaat dan ook naar onze adverteerders die 
toch de Boogbal voor het grote deel financieren. 
In deze Boogbal o.a. de uitnodiging  voor de jaar-
vergadering op 23 oktober a.s. en net als vorig sei-
zoen wordt er weer een G.W.V.V. Darttoernooi ge-
organiseerd. 
 
Wij, Lucia, Wieneke, Roel en Nico als redactie van 
de Boogbal maken er weer een redactioneel goed 
seizoen van en als je een idee hebt voor de Boog-
bal schiet dan één van bovengenoemde dames of 
heren aan. 
 

Veel leesplezier met Boogbalnummer 1. 
 
De redactie 
 
 

G.W.V.V. Agenda:  

11 oktober; 
Vieftigoavend 

17 oktober; 
G.W.V.V. Dartavond 

23 oktober; 
Algemene ledenvergadering 

Uiterste inleverdatum  
GWVV-superelf 

december; 
GWVV potstootavond 

11 januari; 
Nieuwjaarsbijeenkomst 



BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015 

Boogbal nr. 1 pagina 3 

Nieuw seizoen 

nieuw elan 

W at zal het nieuwe seizoen 2014-2015 ons 
brengen. We beginnen dit seizoen met een 
nieuw elan.  
Op de eerste plaats hebben we vanaf dit seizoen 
een nieuwe trainer voor de selectie staan. Na 3 
jaar prima jaren onder leiding van Patrick Visser is 
nu Eugéne Boerakker de verantwoordelijke trainer. 
Het begin is veel belovend. Na 3 wedstrijden staan 
we bovenaan met 6 punten en vooral het getoonde 
spel biedt perspectief. Wat dat betreft zie ik het sei-
zoen met vertrouwen te gemoed. En wat zou het 
mooi zijn als we een periode kunnen pakken, zodat 
we aan het eind van het seizoen nog een mooi 
toetje hebben 
Op de tweede plaats 
kennen we vanaf dit sei-
zoen een nieuwe hoofd-
sponsor. Om precies te 
zijn, 2 hoofdsponsors. 
Schwartz dienstverlening 
en Garagebedrijf Geert 
Stevering zijn nu geza-
menlijk de nieuwe hoofd-
sponsors. Schwartz staat 
voorop de nieuwe shirts en 
Geert Stevering staat achter-
op.  
Wij zijn enorm blij dat zij on-
ze mooie club willen sponso-
ren en wij zullen als club hun 
naam hoog houden. 
Op de derde plaats gebrui-
ken we vanaf dit seizoen 
weer ons oude logo, zoals 
dit bij de oprichting in 1963 
is ontworpen en door Ali 
Mulder op de vlag is gebor-
duurd. In de jaren tachtig 
was het nodig om het logo, 
dat in de ogen van de die tijd 
wat gedateerd was, te wijzi-
gen in een meer moderner 
logo. Nu anno 2014 zien we dat 
niet alleen het oude steeds meer 
terug komt onder de noemer re-
tro is in, maar ook het oude logo 
spreekt toch meer tot de verbeel-
ding als voetbal logo en past ook 
beter bij de naam Geel Wit Vars-
selder Veldhunten. 
Op de vierde plaats zal GWVV 
dit seizoen een nieuwe voorzitter 
krijgen. Na 13 jaar is het goed dat een nieuwe 
voorzitter met een frisse blik weer nieuwe inzich-
ten, nieuwe energie en een nieuw elan met zich 
mee zal brengen. Een nieuwe dynamiek en dat is 
goed voor de ontwikkeling van de club.  
Ik zie het nieuwe seizoen dan ook met veel opti-
misme en met tevredenheid tegemoet en ben over-
tuigd dat het een goed jaar zal worden. Niet alleen 
op sportief gebied maar ook op het gebied van de 
saamhorigheid in het dorp, getuige de schitterende 
Gildedag die we hebben gehad. Varsselder-
Veldhunten heeft zich weer een op de kaart gezet 
en heeft laten zien wat je samen allemaal kunt be-
reiken. Deze lijn moeten we ook dit seizoen weer 
vasthouden.  
 
Wim Pruijn 
De voorzitter 

Geachte leden, 
 
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING           
 
Deze zal worden gehouden in de kantine van ‘t 
Dorpshuus op; 
 
Donderdag 23 oktober 2014 om 20.45 uur. 

 
 De agenda voor deze avond is als volgt: 
 
 1) Opening en mededelingen door de voorzitter. 
 
 2) Ingekomen stukken. 
 
 3) Notulen algemene jaarvergadering  
     d.d. 17-10-2013. 
 
Deze staan in Boogbal nr.4 en in de digitale Boog-
bal op de site van GWVV.  
 
 4) Jeugdcommissie. 
 
 5) Technische commissie. 
 
 6) Gemeenschapshuis. 
 
    PAUZE. 
 
 7) Verslag penningmeester. 
 
 8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe    
 kascommissie.  
 
 9) Begroting 2014/2015. 
 
10) Bestuursverkiezing 
 
    Aftredend: Wim Pruyn   (niet herkiesbaar). 
 
Het bestuur stelt Jan Aalders als nieuwe voorzitter 
voor. 
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de verga-
dering gemeld worden bij het bestuur. 
    
11) Rondvraag. 
 
12) Sluiting. 
 
Tot ziens op 23 oktober a.s. 
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen. 
 
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur 

ALGEMENE  
LEDENVERGADERING 
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D at Arnold ongeneselijk ziek was wisten we 
allemaal, maar dat het zo snel ging had nie-
mand verwacht. Arnold richtte zich op februari 
2015, wat veel te ver weg bleek. 
Op zaterdag 5 juli kregen wij het onverwachte 
nieuws dat Arnold in het bijzijn van zijn familie 
was overleden. De oranje euforie die op dat mo-
ment in volle hevigheid losbarstte, verstompte ab-
rupt en nam plaats op de achtergrond. Ondanks 
dat we het wisten kwam het nieuws als een mo-
kerslag aan. 
Arnold, een echt G.W.V.V. man. Alle functies be-
kleedde hij bijna binnen G.W.V.V. van redacteur-
speler- leider oefenmeester-verzorger- tot aan 
(jeugd) bestuurslid toe en tenslotte ook nog de 
hoofdsponsor van G.W.V.V.. Wie kent niet zijn 
successen bij G.W.V.V. 3 in de 80 ’er jaren. Wie 
weleens bij Arnold en Els aan huis kwam zag de 
foto’s die hij aan die tijd had overgehouden aan 
de wand hangen. Daar was hij terecht enorm trots 
op. Teamspirit stond bij hem voorop, niet alleen 
op het veld maar ook daar buiten. De weekendjes 
met het elftal naar Bakel en soep eten vooraf aan 
een wedstrijd bij Diny en Bertus Aaldering in z’n 
hoogtijdagen als trainer zijn daar een goed voor-
beeld van. Zijn meerjarenplan ‘Met elkaar en voor 
elkaar en voor G.W.V.V. ‘ die hij bij het ingaan van 
z’n trainerscarrière (seizoen ’77-’78) indiende 
wierp zijn vruchten af. Dat hij alles vergde van zijn 
spelers bleek wel uit het feit dat menig speler over 
de reling hing na de training. Arnold heeft alle se-
nioren elftallen onder zijn hoede gehad, zo trainde 
hij op een seizoen de elftallen 3 t/m 7. Na het ont-
staan van een GWVV dameselftal heeft Arnold 
deze 3 seizoenen onder zijn hoede gehad. Door 
de aanpak van Arnold was de trainingsopkomst 
bijzonder groot onder de lagere teams. In totaal is 
Arnold 18 jaren trainer geweest van G.W.V.V.. 
waarvan hij 15 jaar de lagere teams trainde en 
daar aansluitend aan 3 jaar als assistent trainer bij 
de selectie onder het hoofdtrainerschap van Adri-
aan van Weelden. In totaal verzorgde hij meer 
dan 1000 trainingen voor G.W.V.V. Arnold was in 
die tijd dag en nacht met G.W.V.V. bezig.  
En niet alleen als trainer was hij actief. Het club-
blad “De Boogbal” werd het G.W.V.V. oogappeltje 
van Arnold. Als redactioneel leider heeft hij samen 
met o.a. Theo van Niersen, Jan Roes en later met 
de ‘nieuwere’ lichting heel wat Boogballen van 
inhoud voorzien. Kritisch daar waar dat kon met 
vaak een humoristische ondertoon. Als hoofdre-
dacteur schreef hij dan ook menige Onder Schot-
jes. In totaal heeft Arnold 22 jaar in de Boogbalre-
dactie zitting gehad. 

Ook in de bestuurskamer was Arnold een bestuur-
der die het goed voor had met de club. Met de be-
stuurspost Activiteiten onder zijn hoede wist je dat 
het in goede handen was als er weer eens een ka-
deravond of een nieuwjaarsbijeenkomst moest 
worden georganiseerd. In de aanloop naar het op-
gaan van de voetbalkantine naar het Dorpshuus 
was het heel vaak Arnold die de mitsen en maren 
met een gezonde blik tegen elkaar afwoog. Ook de 
wens van Arnold om G.W.V.V. weer in het geel–wit 
te laten voetballen werd in 2010 bewaarheid. Na 
het hoofdsponsorschap te hebben aanvaard met 
zijn bedrijf de Welkoop trok Arnold zich na 13 jaar 
terug uit het bestuur. Gezien de dubbele pet die hij 
dan op zou hebben een logische stap.  
 
Zijn liefde voor voet-
bal ging zelfs zover 
dat hij de wedstrijd-
uitslag als metafoor 
ging gebruiken in 
zijn strijd samen met 
familie en doktoren 
tegen de kankercel-
len. Waar hij uitein-
delijk op 5 juli de 
wedstrijd tegen ver-
loor. 
In het seizoen 2011-2012 werd Arnold gehuldigd 
en benoemt tot erelid van G.W.V.V.. Een titel die 
hem toekwam na jaren G.W.V.V. werk.  
Wij verliezen in Arnold een groot G.W.V.V. man.  
 

Op 11 juli hebben we definitief afscheid van Arnold 
genomen. Zijn laatste wens om op de middenstip 
van het hoofdveld nog één keer op de Buitenham 
te kunnen zijn werd vanzelfsprekend ingewilligd. 
Met veel G.W.V.V. leden hebben we een erehaag 
gevormd als laatste eerbetoon aan Arnold. Op het 
scorebord stond de eind uitslag 0-2, waarmee we 
gezien de vechtlust tijdens de wedstrijd niet mee 
kunnen leven.  
In de 2e jubileumuitgave van “Vervolg G.W.V.V. 
historie” was zijn highlight boven zijn artikel  
“We moeten met z’n allen kijken naar morgen”.  
Die morgen is er voor Arnold niet meer, maar laten 
we met z’n allen in de geest van Arnold deze ziens-
wijze voor G.W.V.V. in acht blijven nemen. 
 
Arnold bedankt voor je meer dan grote inzet bij 
G.W.V.V.  
 
Wij wensen Els, Christel en Jan, Femke en Ferry, 
Cas en Anne heel veel sterkte toe na dit grote ver-
lies. 

In herinnering  

Arnold Versleijen 
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In herinnering  

Benny Kroesen 

O p vrijdag 4 juli heeft Varsselder-Veldhunten 
een prominent iemand binnen zijn gemeen-
schap verloren.  
Benny was vanaf april ziek en de ziekte kende 
geen genade en greep snel om zich heen. Benny 
wilde nog veel en was altijd in de weer, die tijd is 
hem niet meer gegeven. 
Benny was niet alleen voor G.W.V.V. een bijzonder 
actief iemand, voor de gehele gemeenschap heeft 
hij zich dienstbaar gemaakt. We denken dan vooral 
aan zijn boek Varsselder-Veldhunten kroniek van 
een dorpsgemeenschap, waarin hij zoals hij zelf 
schreef ‘een stuk geschiedenis, gemaakt door ge-
wone mensen en opgetekend in gewone bewoor-
dingen’. Maar ook zijn oorlogsherinneringen in zijn 
jeugdtijd en Weet je nog van toen, die zelfs in 
meerdere delen verscheen. En in het hele bestaan 
van het clubblad “De Boogbal” heeft Benny het arti-
kel “Weet je nog van toen” verzorgd met wonderlij-
ke illustraties van zijn zoon Daan. Voor de ‘oudere 
generatie’ was dit een graag gelezen artikel. Benny 
was op het laatst nog één van de weinige 
‘digibeten’ onder de redacteuren. Zijn visie was dan 
ook om zolang als mogelijk was een ‘papieren’ 
Boogbal uit te brengen. Er zal een tijd komen wan-
neer de ‘oudere’ generatie van het strijdtoneel ver-
dwijnt en dat de papieren versie langzaam aan ver-
dwijnt. Maar zolang deze generatie nog onder ons 
is, zullen we Benny’s visie overeind houden. 
Benny was niet alleen maar actief als schrijver. Als 
we terugkijken naar de successen met de Ulftse 
Avondvierdaagse in de jaren ’70-’80 dan had Ben-
ny hier een heel groot aandeel in. Op organisato-
risch vlak regelde Benny alles tot in de puntjes. Als 
je het in die tijd over de Ulftse Avondvierdaagse 
had in Varsselder-Veldhunten dan was dit onlos-
makelijk verbonden met Benny. De Bonte Zoater-
dagoavend was een geweldige happening. Alle 
Varsselderse groepen werden ingehaald door de 
fanfare en de schutterij en vanaf Bart Scholten 
werd na vier zware dagen nog eens extra een 
rondje door het dorp gemaakt. Bij de school en la-
ter bij de Tent aangekomen werd na de serenade 
en een woordje van Benny hevig feestgevierd, 
waarbij o.a. een soundmixshow werd opgevoerd. 
Voor ‘de ouderen’ onder ons een herinnering aan 
fantastische avonden. En allemaal geregeld onder 
leiding van Benny. Zijn wandelliefde strekte niet 
alleen tot de Ulftse avondvierdaagse, ook de Nij-
meegse vierdaagse liep hij onder gezelschap van 
familie bijna elk jaar. 
Zijn interesse voor de oorlogsjaren ’40-’45 was bij-
zonder groot. Mede omdat hij de oorlogsjaren als 
kind van nabij heeft meegemaakt. Benny was dan 
ook degene die de 4 mei herdenking in Varsselder-
Veldhunten in het leven riep. Inmiddels is deze her-
denking een vaste traditie geworden in Varsselder-
Veldhunten waarbij we ons elk jaar mogen verheu-
gen op een grotere belangstelling. 
 
Voor G.W.V.V. heeft Benny veel werk op zijn 
schouders genomen. Benny was heel nauw betrok-
ken bij de oprichting in 1963. Toen Ruud van der 
Heiden en Jan Rieken bij hem aan de deur klopten 
met de vraag of hij niet eens kon gaan lobbyen bij 
het gemeentebestuur, en dan in het bijzonder bij 
wethouder Nieuwenhuis, had hij daar geen lange 
bedenktijd voor nodig. Een paar maanden later 
was er een koeienwei omgedoopt tot voetbalveld 
en voetbalvereniging G.W.V.V. was een feit In de 
beginjaren van G.W.V.V. heeft Benny naast zijn 

taak als jeugdvoorzitter als actief voetballer mee-
gespeeld. Na zijn actieve carriere heeft hij zich 
toegelegd op het trainersvak. Eerst trainde/
coachte hij de GWVV jeugd maar in 1967 werd hij 
gevraagd door het bestuur om de selectie te gaan 
trainen. Voor hem destijds een moeilijke beslissing 
omdat hij het erg naar de zin had bij de jeugd. Dit 
heeft hij één seizoen gedaan om daarna weer te-
rug te keren naar de jeugd. In dat jaar werd de 
degradatie maar net ontlopen, maar het werd ge-
vierd als een kampioenschap. In het jubileumboek 
25 jaar historie GWVV schrijft Benny hierover; “Je 
wordt er alleen maar sterker van en leert je vereni-
ging in moeilijke tijden pas goed kennen. Dat heeft 
tot voordeel, dat je later de klappen beter kunt op-
vangen en overzien”. 
Bij de A-junioren had hij halverwege de ’70-er ja-
ren met spelers als o.a. Frank Aaldering, Marinus 
Hendrixen, Jos Sloot, Jos Mulder en de nog 
steeds spelende Rien klompenhouwer een goede 
lichting.  
In 1974 werd Benny opgenomen in het hoofdbe-
stuur en vanaf het jaar 1982 na het overlijden van 
Frans Mulder (sr) nam hij, in deze voor G.W.V.V. 
moeilijke tijden, het secretarisschap op zich. Deze 
functie heeft hij tot aan het seizoen 1988-1989 
vervuld. Met het 25-jarig bestaan van G.W.V.V. 
ging een lang gekoesterde wens in vervulling. Uit 
zijn verzamelde G.W.V.V. archieven legde hij de 
gebeurtenissen van 25 jaar G.W.V.V. vast in het 
jubileumboek. Benny’s verdiensten heeft het be-
stuur dan ook doen besluiten dat Benny tijdens de 
Algemene Ledenvergadering werd benoemd tot 
Lid van Verdienste van G.W.V.V.. 
Mede door al zijn verdiensten voor de gemeen-
schap Varsselder-Veldhunten kreeg Benny op 29 
april 2009 een Koninklijke onderscheiding, hij 
werd voorgedragen door mensen uit onze ge-
meenschap. 
Met het 50-jarig jubileum in 2013 had Benny tij-
dens de reunie  een G.W.V.V. -expositie opge-
steld om u tegen te zeggen. Zijn verzameling is 
voor Varsselder-Veldhunten dan ook van onschat-
bare waarde. Door de jubileumcommissie werd hij 
destijds nog eens nadrukkelijk in de bloemetjes 
gezet. 

 
Benny is vanaf het begin van de Boogbal vaste 
medewerker van de Boogbal geweest. Zijn verha-
len zullen we gaan missen. In deze Boogbal een 
laatste ‘Weet je nog van toen’ onder het mom van 
‘Weet je nog van Benny Kroesen.’ 
 
Benny ontzettend bedankt voor je grote inzet bij 
G.W.V.V. en natuurlijk voor Varsselder-
Veldhunten in het algemeen. 
 
Wij wensen Diny, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte met dit grote verlies.  
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12 oktober GWVV 1 - Kilder 1 aanvang 14:30 uur 
26 oktober Sprinkhanen 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 
2 november GWVV 1 - MvR 1 aanvang 14:30 uur 
9 november Groessen 1 - GWVV 1 aanvang 14:00 uur 

Kom kijken naar ons 1e elftal! 

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

D e competitie is weer volop bezig, waarbij het 
eerste elftal een goede start heeft gemaakt. 
Na 4 wedstrijden een keurige gedeelde 3e plaats, 8 
punten uit 4 wedstrijden. Door de vele blessures 
moet het 1e elftal al veelvuldig gebruik maken van 
de A-junioren waarvoor wij de A-junioren natuurlijk 
dankbaar zijn.  
 
Deze competitie in de 4e klasse D komt GWVV een 
aantal nieuwe tegenstanders tegen zoals o.a. Wes-
tervoort, Groessen, Rijnland, Angerlo, Sprinkha-
nen, HC’03, Kilder maar ook nog een aantal leuke 
derby’s zoals Ulftse Boy en Etten... 
De openingswedstrijd van GWVV was tegen een 
van de kampioenskandidaten (volgens velen) Wes-
tervoort. Westervoort, een goede ploeg met veel 
beweging en snelheid. Maar Varsselder kon goed 
op de been blijven door compact te spelen en gaf 
verdedigend weinig weg. Aanvallend werden er 
een aantal goede kansen gecreëerd en met name 
met de counters was GWVV gevaarlijk. Rond de 
70e minuut opende GWVV de score waar Mark 
Kemperman scoorde uit een prachtige vrije trap 
van Swen te Kaat. Helaas kon er niet lang van de 
voorsprong genoten worden want enkele minuten 
later werd een onterechte penalty toegekend na 
vermeend handsbal van Mark… De sterk keepen-
de Sven te Kaat kon deze strafschop niet keren en 
stond er 1-1 na 90 minuten op het scorebord… 
 
Een week later mocht Varsselder aantreden tegen 
een van de zwakkere broeders uit de 5e klasse D, 
Rijnland. GWVV begon sterk aan de wedstrijd waar 
Chiel le Comte na 11 minuten de openingstreffer 
scoorde. Er werden veel kansen gecreëerd maar 
de rustand bleef hangen op 2-0 na een prachtige 
actie en treffer van Cas de Neling. Vlak na rust 
scoorde Chiel le Comte de 3-0 en leek de wedstrijd 
gespeeld. Het spel werd naar mate de 2e helft vor-
derde minder. Na de 4-0 van Pim Teunissen was 
Rijnland dat 2 x eenvoudig kon scoren. Vlak voor 
tijd versierde Dion Mulder een penalty na geraakt 
te zijn de de gevaarlijk inkomende Rijnland keeper. 
Deze penalty werd verzilverd door wederom Chiel 
le Comte. Eindstand 5-2 
 
Bij de wedstrijd tegen het Peeske in Beek was de-
ze leider helaas niet bij maar volgens betrouwbare 
bronnen speelde GWVV een zeer sterke 1e helft 
waarbij Varsselder binnen een half uur met 0-3 
leidde. Een onterecht toegekende penalty bracht ’t 
Peeske nog even in de wedstrijd. Sven te Kaat die 

de penalty nog wist te keren was in de rebound 
kansloos. 1-3. 
Varsselder wist de wedstrijd met een keurige 1-4 
af te sluiten bij het lastige Peeske. 
Doelpuntenmakers Chiel le Comte, Dominiek 
Seinhorst, Ramiro Tersteeg en Cas de Neling. 
 
De eerste Derby van het seizoen werd op zater-
dag gespeeld tegen Etten die graag kermis wilde 
vieren op zondag en natuurlijk was Varsselder 
bereid om hieraan mee te werken. 
GWVV dat de eerste 10 minuten meteen liet zien 
wat het wilde. Er werden meteen een aantal kan-
sen gecreëerd maar die net niet het doel troffen. 
Gaande de wedstrijd liet Varsselder Etten meer in 
de wedstrijd komen en kregen ook de gasten uit 
Etten enkele grote kansen, waar de GWVV kee-
per Sven roet in het Ettense eten strooide… 
GWVV dat meer balbezit had en het betere spel 
liet zien kwam niet tot scoren. Goede kansen van 
beide zijden werden door de keepers gepareerd. 
De eindstand van 0-0 zorgde ervoor dat beide 
ploegen rustig kermis konden gaan vieren in Et-
ten… 
 
De wedstrijd tegen RKPSC is verplaatst naar don-
derdag 2 oktober. We hopen u in Pannerden te 
zien!! 
 
GWVV 1 langs de lijn….. 
Dennis Lohschelder 

http://www.mijnalbum.nl/Album=DWLAWRMS
http://www.mijnalbum.nl/Album=DWLAWRMS
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Wisselend begin voor G.W.V.V. 2  

O ok voor GWVV 2 is de competitie weer be-
gonnen. Na een lange competitie vorig seizoen, 
was de zomerstop ook wel verdiend.  
Na enkele weken de batterijen weer te hebben op-
geladen, konden we in augustus weer fris aan de 
voorbereiding beginnen. Na vele trainingen en en-
kele bekerwedstrijden is de competitie nu toch echt 
van start gegaan. Wisselende resultaten illustreren 
de eerste wedstrijden van het seizoen. 
 
In tegenstelling tot voorgaande seizoenen, leek het 
een heuse leegloop uit het tweede elftal van Vars-
selder-Veldhunten te worden. Vergelijkend met vo-
rig seizoen missen we Paul Geelen (halverwege 
vorig seizoen gestopt ivm blessureleed), Janick
(terug naar het oude nest SDOUC), Bart Zweers
(gestopt) en Werner Wellink(stapje terug naar 3). 
Daartegenover stond de transfervrije aankoop van 
Twan Berndsen, die twee seizoenen verhuurd was 
aan Gendringen. Concluderend zie je toch dat de 
selectie een stuk smaller is(figuurlijk), en al hele-
maal wanneer Bob de eerste training van het sei-

zoen een zware knieblessure oploopt! Gelukkig 
heeft de technische staf al meermaals een beroep 
kunnen doen op enkele A-junioren, die aantonen 
het niveau goed aan te kunnen. 
 
Terug naar de wisselende resultaten. 3 wedstrij-
den: 1 gelijk, 1 verlies en 1 winst. Thuis tegen 
Stokkum 2 werd er onnodig in de laatste minuut 2-
2 gelijk gespeeld, nadat Danny ons nog tweemaal 
op voorsprong schoot. Een week later een offday 
bij teveel spelers die leidde tot een 6-2 verliespar-
tij, waarbij de penalty van Pascal en een snoeihar-
de vrije trap van Jeroen de spaarzame hoogtepun-
ten waren. Afgelopen zondag lieten we zien dat 
de GWVV2-machine nog steeds werkt door een 
prima 4-0 overwinning op Ajax Breedenbroek 2 
door doelpunten van Twan (tweemaal), Rick en 
ondergetekende. De komende weken wordt er 
weer hard getraind om deze laatste wedstrijd 
mooie vervolgen te geven op de komende zon-
dagochtenden! 
 
Roel 
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O p zaterdag 20 september werd door het 
bedrijf Slimme Telefoonreparaties.nl de tassen 
overhandigd aan de A-junioren.  
Slimme telefoon reparaties.nl is toegetreden tot de 
stersponsoren van G.W.V.V.. 
 
Hierbij willen we Hajon Westerveld eigenaar van 
Slimme telefoonreparaties.nl aan u voorstellen; 
 
Hallo Hajon, 
 
Je bent toegetreden tot de ster-sponsoren van 
G.W.V.V., wat is de reden geweest voor jou om je 
als sponsor te melden bij G.W.V.V.; 
 
Reden voor mij was omdat ik graag iets wou doen 
voor een regionale, niet te grote vereniging en 
daarmee de regionale bekendheid van Slim-
meTelefoonReparaties.nl ook wat te vergroten. 
G.W.V.V. spreekt mij aan qua instelling en manier 
van werken, sporten en hoe de vereniging met 
haar leden omgaat. 
 
Kun je in het kort je bedrijf SlimmeTelefoonRepar-
ties.nl even voorstellen, waar het gevestigd is en 
welke werkzaamheden/diensten er uitgevoerd 
worden? 
 
[SlimmeTelefoonReparaties.nl is gevestigd in Ulft, 
we voeren hier reparaties uit aan smartphone's 
(iPhone, Samsung & HTC) en aan tablets. Zowel 
voor particulieren als voor bedrijven. 
 
Waarom Kies Je Voor SlimmeTelefoonRepara-
ties.nl? 

SLIMME TELEFOON REPARATIES.NL 

STERSPONSOR bij G.W.V.V. 

 
Wij kunnen vaak in relatief korte tijd de gewenste 
reparatie uitvoeren zodat men hun telefoon of ta-
blet maar korte tijd hoeft te missen. 
 
Je hebt tassen gesponsord bij de A-junioren, waar-
om juist dit elftal? 
 
Keuze voor de A-junioren is gekomen omdat ik 
groot voorstander ben van het steunen van (jong) 
talent. Zij zijn van graat belang voor de toekomst 
van een vereniging of bedrijf. Verder is het natuur-
lijk zo dat deze leeftijdsgroep een belangrijk deel 
van onze doelgroep is. 
 
Hajon, bedankt voor je sponsoring bij G.W.V.V., wij 
wensen je een fijne samenwerking toe en veel  
succes met Slimme telefoon reparaties. 
 

Ik hoop op een sportief en succes vol jaar voor 
G.W.V.V. 

Sponsorcommissie G.W.V.V.  
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PUPIL 

VAN  

DE 

WEEK 

 Tom  

ter Bogt 
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– Rijnland 1 
 

I k ben Tom ter Bogt, 9 jaar en voetbal in de 
E1 van GWVV. Ik vond het erg leuk om een 
keertje mee te mogen doen met het eerste van 
GWVV. Samen met de spelers moest ik me in de 
kleedkamer omkleden in het geel-wit. Daarna 
warmlopen en overschieten en hooghouden op 
het veld. Het was een mooie wedstrijd die GWVV 
makkelijk won. Topscore was Chiel le Comte vol-
gens mij met 3 doelpunten. 
Samen met Tim Jansen hebben we een grapje 
gemaakt met de trainer, door hem te vragen of ik 
ook warm moest lopen om in te vallen. De trainer 
zei; “Doe maar!” Maar ik dacht het is maar een 
grapje. 
Verder wil ik Christel Aalders heel hartelijk bedan-
ken voor de begeleiding van mij die middag. 
 
Groetjes Tom 

PUPIL 

VAN  

DE WEEK 

 Jurre Ditters  
 

In de wedstrijd 

G.W.V.V. 1 

– Etten 1 
 

Z aterdag 27 september was ik 
pupil van de week toen GWVV moest voetballen 
tegen Etten. 
Toen ik kwam kreeg ik eerst wat te drinken, en 
toen mocht ik me samen met alle spelers gaan om-
kleden. We gingen met z’n allen naar het veld, 
want er moest een groepsfoto gemaakt worden. Ik 
had geluk want ik mocht als laatste ook nog samen 
met hun op de foto. Toen de foto klaar was gingen 
we inspelen, ik begon samen met Mark. Hij kon de 
bal heel goed hooghouden, en heeft mij dat ook 
geleerd. Dat vond ik echt super leuk. 
Net voordat de wedstrijd begon, mocht ik proberen 
om te scoren, en het lukte!!! De wedstrijd begon 
heel spannend met wat mooie kansen voor GWVV. 
Ik heb de hele wedstrijd in de dugout gekeken. He-
laas bleef het 0-0. Na de wedstrijd kreeg ik ook nog 
drinken en chips. 
 
Ik vond het een super dag, bedankt allemaal!!!! 
 
Groetjes Jurre!   
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N a de beëindiging van het hoofdsponsor-
schap van de Welkoop moest GWVV opzoek 
naar een nieuwe hoofdsponsor.  
Dankzij de inzet van de sponsorcommissie is er 
gelukkig een nieuwe hoofdsponsor gevonden. 
Het zijn er zelfs 2 om precies te zijn. Schwartz 
Dienstverlening en Autobedrijf Geert Stevering 
hebben samen het hoofsponsorschap opgepakt. 
 
Zondag 31 augustus werd voor de bekerwedstrijd 
tegen MEC het nieuwe tenue officieel aan het 
publiek getoond. Na enkele woorden door de 
voorzitter waarin nogmaals het belang van spon-
soren werd aan gegeven, werd het nieuwe prach-
tige  tenue officieel overhandigd aan de spelers 
van het 1ste elftal en werden de sponsoren met 
hun partner verblijd met een boeket bloemen. 
 
G.W.V.V. dankt de beide hoofdsponsors voor het 
vertrouwen in de club en we zullen hun naam op 
de shirts waardig vertegenwoordigen. 

G.W.V.V. TWEE HOOFDSPONSOREN RIJKER 

H et seizoen is al weer enkele weken aan de 
gang bij het verschijnen van deze boogbal. 
Alle teams zijn goed uit de “startblokken” geko-
men. Het 1e heeft zelfs even 1e op de ranglijst ge-
staan. Het mag inmiddels bij iedereen bekend zijn 
dat de bezetting van de meeste teams vrij mini-
maal is. Bij blessures of mogelijke schorsingen 
wordt het al direct lastig. Daarom hierbij nog een 
keer het dringende verzoek om hiermee rekening 
te houden. Het plannen van een weekendje weg 
met je gezin/ vriendin is natuurlijk belangrijk. Doe 
dit niet midden in het lopende seizoen. Houdt hier-
bij rekening met je team en de club.  
Ook zullen wij de belasting van de A junioren goed 
in de gaten moeten houden. Er wordt te snel ge-
dacht dat deze jongens de “gaten” wel even op 
kunnen vullen. Let wel; de meesten zijn 16-17 jaar 
nog volop in lichamelijke ontwikkeling. Natuurlijk 
“bewaken” wij dit proces in samenspraak met on-
ze hoofdcoach Eugéne en trainer van de A1 Chiel 
Terhorst.      
 
Nadat Paul Geelen ons ivm zijn verhuizing naar 
Oberhausen noodgedwongen moest verlaten zijn 
wij direct op zoek gegaan naar een vervanger. Dat 
deze niet voor het oprapen liggen mag wel duide-
lijk zijn. Uiteindelijk hebben wij toch weer een op-
lossing gevonden.   

Dimitri Stefas Fysiotherapie, aangesloten bij sport-
school Physique, werd bereid gevonden deze ver-
zorging in te vullen. Elke dinsdagavond is een me-
dewerkster van Dimitri, genaamd Iris vanaf 19.00 
tot ongeveer 20.15 uur (afhankelijk van de hoeveel-
heid behandelingen) aanwezig op ons sportcom-
plex. Indien iemand in het weekend geblesseerd is 
geraakt kan men zich vervoegen bij Iris voor een 
diagnose c.q behandeling. Dit is van toepassing 
voor alle voetballende clubleden. Iris is dus alleen 
dinsdagavond aanwezig.  
 
Wij wensen iedereen een fijn en sportief seizoen. 
 
TC 
Eugéne en Freek 

TC start seizoen 2014-2015  

nieuwe afspraken verzorging  

Meer foto’s op: 
http://
www.mijnalbum.nl/
Album=IFRCBIZ4 

http://www.mijnalbum.nl/Album=IFRCBIZ4
http://www.mijnalbum.nl/Album=IFRCBIZ4
http://www.mijnalbum.nl/Album=IFRCBIZ4
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Dit seizoen worden in de volgende wedstrijden  
de ballen gesponsord; 

 
14-9-2014 wedstrijd tegen Rijnland sc; 

Welkoop Gendringen 
27-9-2014 wedstrijd teggen vv Etten; 

Autobedrijf Ditters-Schweckhorst 
12-10-2014  wedstrijd tegen Kilder; 

Waterkracht/Lucassen 
2–11-2014 wedstrijd tegen MvR; 

Wim Pruyn 
30-11-2014 wedstrijd tegen HC’03; 

LN Agro/De onderneming 
22-2-2015 wedstrijd tegen RKPSC; 

Dennis en Ester Lohschelder 
 

Ook interesse om een bal te sponsoren neem dan contact 
op met de sponsorcommissie. 

 
Sponsorcommissie;

 

Arno Geurts, Chiel le Comte,  
Freek van Arragon, Nico Immink 

   
OP VRIJDAG 17 OKTOBER  AANVANG 20:00 UUR 
 
VOOR DE ELFTALLEN:  G.W.V.V.  1 
     G.W.V.V.  2 
     G.W.V.V.  3 
     G.W.V.V.  4 
     G.W.V.V.  5 
     G.W.V.V.  A-JUNIOREN 
 
WELK TEAM WORDT G.W.V.V. DARTKAMPIOEN 
 
  LEER JE CLUBGENOTEN KENNEN 
 OP DEZE SPECIALE MEETINGAVOND!!!!! 
 
WIJ VERWACHTEN OP DEZE AVOND ZOVEEL MOGELIJK LEDEN 
 
BESTUUR G.W.V.V. 
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I n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen 
opgevallen; het verlies van twee prominente 
GWVV-ers, veel actieve spelers die (genoodzaakt) 
stopten, de presentatie van de nieuwe hoofdspon-
soren en het hernieuwde GWVV-logo, het schut-
tersconcours, het vernieuwde vijfde elftal, het be-
gin van de competitie en het goede begin van ons 
1e elftal .................... allen werden genomineerd er 
kan er echter maar één uitverkoren worden en dat 
is deze maand ...................  Eugène Boerakker,de 
kersverse hoofdtrainer/coach bij G.W.V.V.. 
 
In deze rubriek zullen we Eugène een aantal vra-
gen stellen over alles wat het hoofdtrainerschap 
met zich meebrengt. 
 
Hallo Eugène, 
 
Velen kennen je nog niet zo goed binnen de ver-
eniging, we willen je vragen je even voor te stellen 
aan de lezers? 
 
Mijn naam is Eugene Boerakker. Ik ben 47 jaar, 
getrouwd met Rianne, vader van Carolien en Bob. 
In het dagelijks leven ben ik docent sport en bewe-
gen aan het Graafschapcollege in Doetinchem. 
Van oorsprong ben ik docent in bewegingsonder-
wijs.Na enkele jaren in het onderwijs ben ik fysio-
therapie gaan studeren. 
Als fysiotherapeut lukte me, wat me als voetballer 
niet was gelukt, namelijk; het eerste van de Graaf-
schap halen. Toen ik in 2002, door mijn neef Jur-
gen Overbeek, werd gevraagd of ik zin had om 
mee te werken aan het opzetten van een nieuwe 
opleiding (Sport en Bewegen) had ik hier wel oren 
naar. Vanaf die tijd werk ik weer met veel plezier  
op school. 
Naast werk moet er natuurlijk ook plaats zijn voor 
hobby’s. Naast het voetbal, mag ik graag lezen, 
muziek luisteren en af en toe naar het theater. 
Als favoriete drank kun je voor mij een goed wijntje 
noteren, rood of wit maakt niet veel uit. 
 
Zou je iets kunnen vertellen over je voetbal-
trainers carriere? 
 
Mijn trainers-carrière begon in 2003 als assistent 
trainer bij SDOUC. Ik was toen net gestopt met 
voetballen, en begonnen met de cursus TC III. Na 
twee jaar werd ik benaderd door Terborg. 
Hier heb ik 2 jaar en een paar maanden gezeten. 

Het eerste jaar was 
moeilijk , Terborg 
was net gepromo-
veerd naar de 4e 
klasse, en we eindig-
den onder in de mid-
denmoot. 
Het tweede jaar was 
een stuk succesvoller 
en speelden we een 
legendarische beslis-
singswedstrijd tegen 
Vorden. Het resultaat 
is bekend in heel de 
achterhoek. J 
In 2008 begon ik met de cursus TC II en liep stage 
bij AZSV. Toen ik klaar was met de cursus was 
mijn zoon inmiddels gaan voetballen. Van dit team 
wilde ik graag trainer worden. 
Ik startte als assistent-trainer van Mark Dohmen. 
Met hem heb ik vier jaar samengewerkt, wat afge-
lopen jaar resulteerde in het kampioenschap met 
de E1 van SDOUC. 
Dit jaar werd ik gevraagd als hoofdtrainer bij 
GWVV en werd het tijd om op eigen benen te 
staan. 
 
Vorig jaar december ben je reeds aangesteld als 
trainer/coach, hoe ging dit precies in z'n werk en 
was er ook belangstelling van andere clubs? 
 
Op een mooie zonnige dag vorig jaar speelde 
GWVV thuis tegen Ulftse-Boys. Ze verloren, maar 
ik vond GWVV wel leuk voetballen. Diezelfde 
week belde Freek op met de vraag of ik Patrick 
wilde opvolgen. 
Hiervoor wilde ik het team nog wel een keer zien 
spelen omdat je dan toch met andere ogen kijkt. 
Dus de zondag na Ulftse- Boys trok ik op een kou-
de, kille zondagmiddag naar Rekken om de wed-
strijd Rekken-GWVV te bekijken. 
Het resultaat is bekend. Ik besloot trainer te wor-
den bij GWVV. 
 
Als je jezelf moest omschrijven als type trainer/
coach wat zou er dan op papier komen te staan? 
 
Ik zou mezelf willen beschrijven als een voetbal-
liefhebber. Resultaten zijn belangrijk, maar de ma-
nier van spelen is belangrijker. 
Tegenwoordig noemen ze dit geloof ik een voet-
balromanticus 
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(vervolg Opvallend...) 

Je bent nu zo'n twee maanden aan de slag, hoe is het je 
vergaan in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen 
toe? 
 
De voorbereiding was dit jaar erg rommelig. Door de 
late vakantie hebben we pas de laatste week iedereen 
terug van vakantie. 
Doordat we een kleine selectie hebben, dreigden enkele 
spelers overbelast te worden. Ik denk ook wel dat een 
aantal blessures voorkomen hadden kunnen worden als 
we meer mensen beschikbaar hadden. Maar om met 
een bekende collega te spreken, “ieder nadeel heb zijn 
voordeel”. 
Door dit nadeel hebben we een aantal jeugdspelers 
kunnen testen. Deze jongens zullen denk ik op vrij korte 
termijn volwaardige selectiespelers worden. 
Als je verder kijkt naar de omstandigheden waaronder ik 
mag trainen dan is dit alleen maar positief. 
Met de assistent-trainers Raymond Wienholts en Sven 
Maatman, en leiders Ferenc Schepers en Dennis Loh-
schelder is het goed werken. 
 
Wat is je 1e indruk van GWVV nu je een paar maanden 
bezig bent bij de club? 
  
De club is goed georganiseerd, en de randvoorwaarden 
zijn uitstekend. Als trainer wil ik met name met voetbal 
bezig zijn. Veld, ballen , licht, hesjes, pylonen , doeltjes, 
alles is er voldoende, dus er kan optimaal getraind wor-
den. Naast het voetbal merk je ook dat er een grote en 
brede betrokkenheid is bij de club. In de positieve zin 
van het woord is GWVV een echte dorpsclub. 
  
De wedstrijd tegen Etten werd afgelopen zaterdag met 0
-0 gelijk gespeeld. Wat is er in deze wedstrijd goed ge-
gaan en wat is er fout gegaan? 
  
We begonnen goed aan de wedstrijd, hadden voldoen-
de druk naar voren en bouwden in balbezit goed op. Na 
ongeveer 10 minuten lieten we dit los, hadden we te 
weinig druk op de bal, en hadden we in balbezit een 
veel te laag baltempo. De laatste 7 minuten van de eer-
ste helft kregen we het tempo weer iets omhoog en cre-
ëerden we weer wat kansjes. De tweede helft hebben 
we veel druk naar voren gegeven en hadden we veel 
balbezit. 
Hieruit creëerden we wat goede kansen, maar de bal 
wilde er niet in. Als we in de opbouw wat zorgvuldiger 
waren geweest, hadden we ons meer kansen kunnen 
creeeren, en waren we wellicht wel tot scoren gekomen. 
We kregen echter ook nog een paar counters om de 
oren waardoor we zomaar met lege handen hadden 
kunnen komen te staan. 
   
Hoe zou je het liefst met het huidige elftal spelen? 
  
Kort gezegd, veel druk naar voren en verzorgd opbou-
wen. 
  
Heb je samen met de jongens/bestuur een doelstelling 
afgesproken voor dit seizoen? 
  
Ja, maar de doelstelling is niet gekoppeld aan een posi-
tie op de ranglijst. 
  
1. We willen verzorgd voetbal spelen. 
2. We willen vroeg druk zetten op de tegenstander. 
3. We willen minder blessures 
  
GWVV heeft wat betreft de jeugd de komende jaren een 
goede lichting. Je hebt in de voorbereiding en nu in de 
competitie al gebruik kunnen maken van deze jeugd. 
Hoe kijk jij hier als hoofdtrainer tegen aan over het inzet-
ten van jeugdspelers?  
 
Voor een club is het belangrijk dat er regelmatig jonge 
spelers door komen vanuit de jeugd. De club blijft hier-
door herkenbaar. Wel is het altijd oppassen dat je niet te 
veel vraagt van deze jongens. Ze moeten dan vaak op 
zaterdag spelen met de A1, op zondag bij het eerste of 
tweede, en door de week ook nog trainen bij de A en/of 
het eerste. Met Chiel ter Horst overleg ik wat de moge-
lijkheden zijn om de jongens erbij te betrekken. 
  
Hoe is de wisselwerking met je assistent-coach Ray-
mond Wienholts en hoe zijn de taken hierin verdeeld.  

Naast Raymond is ook Sven Maatman nog assistent-
trainer van het eerste. Welke trainer in het amateur-
voetbal heeft twee assistenten? lekker luxe toch. Het is 
prettig om met mensen die de club en de jongens goed 
kennen, trainingen en wedstrijden door te nemen. 
Soms nemen ze een deel van de training voor hun re-
kening, soms delen we de groep op in kleinere groepen 
en begeleidt ieder een groepje. In de voorbereiding en 
gedurende het seizoen trainen we ook vaak samen met 
het tweede. Dan levert ook Peter Roes nog zijn bijdra-
ge aan de training. Dit lijkt allemaal erg veel, maar het 
werkt wel prettig J. 
  
Enkele stellingen; 
Trainer of voetballer?                  Voetballer 
Kunstgras of natuurgras?            kunstgras 
4-4-2 of 4-3-3 of 5-2-2?                In ieder geval geen 5-
2-2 dan speel je met 2 mensen minder. In de andere 
systemen heb je er maar 1 minder 
goede jeugd of routiniers?           Goede jeugd 
Een goede keeper of een veel scorende 
spits?                                            Een goede spits 
  
Je mag op één van bovenstaande stellingen terugko-
men als je dat wilt. 
  
Van nature wil ik alles nuanceren, laten we dat dit keer 
maar niet doen. 
  
In het krantenartikel van de Gelderlander van 19 sep-
tember haalde je het al aan, dat GWVV 1 ook wel eens 
gekscherend SDOUC 2 wordt genoemd. Daarentegen 
spelen er ook een aantal  GWVV spelers bij SDOUC 1, 
die het daar ook niet onverdienstelijk doen. Dat mag 
toch ook wel eens gezegd worden. Hoe kijk jij aan te-
gen deze uitwisseling van spelers tussen verschillende 
verenigingen? 
  
Vroeger bleef je bij je eigen club. Het publiek kende 
niet jou, maar wist ook te vertellen of je beter of slech-
ter was dan je vader. In mijn geval werd ik niet alleen 
gemeten met mijn vader, maar ook met opa en mijn 
ooms. 
Conclusie: “Het wordt iedere generatie iets minder” of 
eigenlijk: “ Vroeger was alles beter”. 
Deze herkenbaarheid en dit clubgevoel wordt minder 
als er meer jongens van buitenaf komen. 
Van de andere kant denk ik dat het goed is dat mensen 
kunnen kiezen voor een andere club, omdat ze hoger-
op willen spelen, of omdat ze zich bij een andere club 
meer thuis voelen. 
  
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou 
dat voor jou dan zijn? 
  
Op dit moment zou dat zin met GWVV Kampioen wor-
den. Let op he dit is een wens, geen voorspelling of 
doelstelling. 
 
  
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om eventueel 
zelf wat kwijt te willen als je dat nodig mocht vinden? 
  
Tot dusver heb ik het uitstekend naar de zin bij GWVV. 
Ik ben benieuwd in hoeverre we onze doelstellingen 
gaan bereiken. 
  
Eugène, bedankt voor je medewerking aan deze ru-
briek, we wensen je heel veel succes en plezier bij 
G.W.V.V.. 
  
 
Redactie 
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N a een zwaar seizoen, het geweldige eind-
feest, het emotionele afscheid van enkele spe-
lers en de zomervakantie waar geen eind aan 
leek te komen werd het toch weer tijd om de 
kicks uit de kast te halen, de fiets te pakken en 
richting de Buitenham te gaan.  
Daar ontmoette je je medespelers weer, na ander-
halve maand rust. De rust had sommige spelers 
goed gedaan, ze zagen er meer dan gezond uit. 
De eerste twee trainingen waren zwaar maar wel 
leuk. Frans van Hardeveld had nog geen tijd voor 
vakantie gehad, dus was hij nog even een paar 
weekjes er tussen uit. Zo’n kans laat je niet lopen, 
dus werd het twee keer een groot partijspel. Een 
betere training bestaat er niet om het vakantiege-
voel uit de stramme spieren te verdrijven. Na de 
trainingen vlogen de vakantieverhalen over de ta-
fel, werd het verloren vocht aangevuld en kwam 
Wies al weer rond met zijn bekende schaal met 
kaas en worst. Alles leek al snel weer op het vorig 
seizoen. Zelfs Bennie Mulder liep weer rond met 
zijn lompe, onsamenhangende en vunzige opmer-
kingen. Tegenwoordig weten we dat in het juiste 
perspectief te plaatsen. Wel jammer dat de oudste 
actieve speler van G.W.V.V. met een zwaar en eer-
zaam beroep altijd het pispaaltje is. 
Frans van Hardeveld had voor zijn eerste training 
schema’s gehaald bij atletiek vereniging Atletico 
’73. Dat betekende dus héél véél lopen. En de ge-
volgen waren te zien in de eerste beker/oefen wed-
strijden. Conditioneel was er niets op aan te mer-
ken, maar het scoren verliep erg moeilijk. Sommi-
gen wisten zelfs op korte afstand voor open doel 
nog te missen. De eerste wedstrijd uit tegen Den 
Dam 3 kwam ook nog op een ongelukkig moment. 
Daags na Huntenpop moesten we al vroeg in Aze-
wijn aantreden. Na een dag muziek luisteren, bier-
drinken en door de modder banjeren waren de 
beentjes al een klein beetje verzuurd toen we op 
de fiets in Azewijn aankwamen. Gelukkig was de 
leiding ook op de fiets, dus leverde dit fietstochtje 
tenminste géén bankplaats op. Met een onnodige 2 
– 1 nederlaag dropen we weer af naar Varsselder. 
Ondanks de nederlaag werd er toch een biertje ge-
dronken, zodat het humeur al snel weer beter was.  
De volgende twee trainingen werden op geweldige 
wijze verzorgd door Rob van de Pavert. Zijn didac-
tische en pedagogische kwaliteiten kwamen duide-
lijk tot zijn recht, zeker bij spelers die er wat moeite 
mee hebben en iets extra’s nodig hebben. Ik train 
al bijna 50 jaar, maar Rob had een oefenvorm die 
ik nog nooit heb gezien. Grote klasse Rob en be-
dankt voor jouw inzet. Jammer dat het er tijdens 
het veteranentoernooi in Etten niet helemaal uit 
kwam. De eerste wedstrijd tegen Etten begon met 
een enorme hoosbui en ook drie punten. We had-
den geluk dat we na de wedstrijd droge shirts aan 
konden trekken. Hoe anders was het met onze 
vrouwelijke scheidsrechter. Zij was aan het eind 
van het toernooi nog nat van de openingswedstrijd. 
We hebben zelfs nog gespeeld tegen een Spaans 
team, na een snelle en ruime achterstand kwamen 
we toch nog op 4 – 4. Maar de Spanjaarden gaven 
even gas en de wedstrijd werd met 6 – 4 verloren. 
De rest van het toernooi, de verloting en de prijsuit-
reiking verliep een beetje chaotisch. Dit hebben we 
in Etten nog nooit mee gemaakt, maar we waren 
weer een paar uurtjes van huis. 
De laatste oefen/bekerwedstrijd was tegen Ulftse 
Boys 3. Op de vooravond van het schutterscon-
cours speelden we een redelijke wedstrijd, maar 
weer met een paar gemiste, opgelegde kansen. Als 
je niet zo makkelijk scoort, moet je misschien wel 

tevreden zijn met een 1 – 1 gelijkspel. 
Na deze voorbereidingsperiode kon het seizoen 
2014 – 2015 beginnen. Vorig seizoen speelden 
we nog in de reserve 6

de
 klasse. Na het afscheid 

van een paar belangrijke spelers moesten we op 
zoek naar plaatsvervangers. Dat is ons gelukt. Om 
het deze spelers niet al te lastig te maken, zijn we 
vrijwillig gezakt naar de reserve 7de klasse.  Een 
paar nieuwe spelers hebben het toch al zo zwaar. 
Ze hebben een vervelende lies blessure. Het is 
zelfs heel precair!! Ze wonen ook nog eens in de-
zelfde straat: Achter de Molen. Je vraagt je af wat 
er daar allemaal gebeurt, hoe het komt dat meer-
dere spelers het in/aan de lies hebben. 
Maar ondanks al deze narigheid werd er op 14 
september afgetrapt voor het seizoen 2014 – 
2015. De uitwedstrijd tegen Ajax B. 4 stond op het 
programma. Het was een stugge tegenstander, 
maar wij waren toch de betere ploeg. Eén keer 
wisten we het net te raken, de andere grote en 
kleine kansen werden door de goed keepende 
doelverdediger van Ajax gepareerd. Met een 
stand van 0 – 1 bleef de tegenstander hoop hou-
den en in de laatste minuut scoorden ze de gelijk-
maker. Balen, maar we hadden het aan ons zelf te 
danken. 
De week erop kwam Stokkum 4 bij ons op bezoek. 
Na de warming up werd er eerst een elftalfoto ge-
maakt door hoffotograaf Nico Marcus. Als je over 
een paar dagen de foto op de website ziet, zie je 
op de foto van het derde een klein kereltje met 
een grote Al-Qaida baard. Hier hoef je niet van te 
schrikken: het is Ino. 
In het begin hadden we best moeite met Stokkum 
4, maar we kwamen steeds beter in de wedstrijd 
en we wisten zelfs te scoren. Tien minuten voor 
tijd stonden we op een 3 – 1 voorsprong. Die voor-
sprong had groter veel groter kunnen zijn, als we 
nog een paar opgelegde kansen hadden benut. 
Maar helaas had de topscoorder van het vorig sei-
zoen een uur voor de wedstrijd zijn kruit al ver-
schoten. Voor iedereen houdt het dan een keer 
op. Stokkum kwam nog op 3 – 2 maar in dezelfde 
minuut volgde het antwoord van Rick. 4 – 2. De 
tegenstander was gebroken en we liepen nog uit 
tot 6 – 4. 
Na twee wedstrijden staan we met 4 punten op 
een mooie tweede plaats. Daar gaan sommigen 
een beetje raar van praten. Op de groepsapp had 
Ino het al over een kampioenschap. Dat zijn wel 
hele grote woorden van zo’n klein kereltje. We zul-
len wel zien hoe ver we komen. Als we maar lek-
ker blijven voetballen, veel plezier hebben en blij-
ven scoren (wel in het veld!!), dan is het seizoen al 
voor een groot deel geslaagd. 
 
Groet, Tonny 

G.W.V.V. 3 
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2014/2015  

I n dit seizoen wederom een G.W.V.V. Super-
elf competitie, met ditmaal Grandcafé & Stad-
brouwerij HendriXen als hoofdsponsor voor 
onze Superelf competitie. De onderhandelingen 
met de sponsor liepen zeer voorspoedig, zodat het 
contract voor 1 jaar is ondertekend. De 
wedstrijdleiding van de Superelf is zeer blij met 
deze financiële injectie. Nu kunnen we weer bij 
elke uitgave van de Boogbal een leuke prijs 
weggeven. 
Het is de bedoeling dat niet diegene die bovenaan 
staat elke keer de prijs in ontvangst kan nemen, 
het is natuurlijk leuker dat iedereen evenveel kans 
maakt op de hoofdprijs. De wedstrijdleiding beslist 
elke maand in welke categorie de prijs wordt 
weggegeven bv. - de hoogste vrouwelijke 
deelneemster, het bestuurslid dat het hoogst 
geklasseerd staat of het jeugdlid dat het laagst 
geklasseerd staat enz. Wedstrijdformulieren zijn te 
verkrijgen in de kantine, maar in de Boogbal zit 
natuurlijk ook een formulier.  Deze formulieren 
kunnen ingevuld in de Boogbal- copiebus gede-
poneerd worden. De uitslagen van G.W.V.V. Su-
perelf worden elke keer gepubliceerd in de Boog-
bal en op de site, www.gwvv.nl. Bij het bepalen 
van de eindwinnaar telt de deelnemer die het 
hoogst aantal punten heeft behaald. 
 
 De Spelregels: 
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 5e elftal) 
mogen 2 voetballers geselecteerd worden. 
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 5e 
elftal, maar let op: echter de keeper mag niet in 
één elftal spelen van één der gekozen verdedig-
ers.  
- totaal zijn er dus 10 spelers en 1 keeper. 
- er is door de wedstrijdleiding een lijst 
samengesteld met keepers, verdedigers,  midden-
velders en aanvallers uit verschillende teams. De 
wedstrijdleiding bepaald wie in   welke categorie 
thuis hoort. 
 - de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te 
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te 
verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te 
hebben. (3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 
aanvallers). 
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam 
bedenken. 
- iedereen kan zich als deelnemer in laten 
schrijven en deelname is gratis. 
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is 
voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf 

wedstrijdleiding. 
- de wedstrijdleiding is in handen van de Boog-
balredactie. 
 
 
 Verdeling van de punten;  
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt 
scoort levert dat 3 punten op. 
- als een speler uit de middenlinie scoort levert dat 
4 punten op. 
- als een speler uit de achterhoede scoort levert 
dat 5 punten op. 
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 
punten op. 
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3 
punten op. 
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten 
tegen krijgt levert dat 3 strafpunten op. 
- als een verdediger in een team speelt dat meer 
dan 4 doelpunten tegen krijgt levert 
dat 2 strafpunten op. 
- als een verdediger uit een team geen doelpunten 
tegen krijgt levert dat 2 punten op. 
- als een speler uit het veld gezonden wordt levert 
dat 5 strafpunten op 
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald 
voor het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0. 
Het aantal doelpunten dat door de 11 gekozen 
spelers gescoord is in het doel van de tegenpartij 
worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal 
doelpunten dat de gekozen keeper heeft 
doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is de uitslag van het 
team dus 3-2. Als door een blessure van de keep-
er deze niet in staat is mee te doen dan telt het 
aantal tegendoelpunten van het elftal waarin deze 
keeper speelt. Als op basis van deze uitslag de 
trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan 
ontvangt hij 3 punten. Als hij op basis van deze 
uitslag heeft gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en 
als hij verloren heeft dan ontvangt hij geen punten. 
 
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De 
Superelfcompetitie begint op zondag 26 oktober. 
 
Per persoon mag er maar één formulier in-
gevuld worden en het moet uiterlijk donderdag  
23 oktober binnen zijn. 
 
 
Iedereen veel succes gewenst, 

VUL NU METEEN JE GWVV SUPERELF IN,  
KIES JE ELF GWVV-SPELERS EN VERZIN 

EEN MOOIE NAAM EN DOE HET  
FORMULIER IN DE BOOGBALCOPIEBUS. 

 
DIT INVULFORMULIER KOMT EENMALIG IN 

DE BOOGBAL TE STAAN WEES ER DUS 
SNEL BIJ!!.  

http://www.varsselderveldhunten.nl
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     Keepers:   

1 Sven te Kaat 1e  

2 Thijs Maaldering 2e 

3 Joost Schut 3e 

4 Nick Pruijn 4e  

5 Harm te Kaat 5e 

  Verdedigers:   

6 Jacco te Kaat 1e 

7 Tim Jansen 1e 

8 Chiel le Comte 1e 

9 Martin Bolk 1e 

10 Ruben Kazmarek 1e 

11 Pascal Sloot 2e 

12 Mart Aalders 2e 

13 Tim Heutinck 2e 

14 Bart Vinkenvleugel 2e 

15 Bob Zweers 2e 

16 Arthur Bonenkamp 3e 

17 Tonny Slutter 3e 

18 Werner Wellink 3e 

19 Erwin Zimmerman 3e 

20 Paul Wijsman 3e 

21 Jurgen Schut 3e 

22 Kay Mulder 4e 

23 Bas Cornielje 4e 

24 Robbert Woeltjes 4e 

25 Bram v/d Pavert 4e 

26 Maichel Liebrand 4e 

27 Stijn Marcus 5e 

28 Merijn Klein Reesink 5e 

29 Miel Erinkveld 5e 

30 Niek ter Voert 5e 

31 Rick Hoksbergen 5e 

 Middenvelders:  

32 Mark Kemperman 1e 

33 Pim Teunissen 1e 

34 Maik Jansen 1e 

35 Swen te Kaat 1e 

36 Dirk Jansen 1e 

37 Jeroen Aalders 2e 

38 Twan Berndsen 2e 

39 Sven Huls 2e 

40 Roel Jansen 2e 

41 Theo Heutinck 3e 

42 Hans Bruins 3e 

43 Ino Zweers 3e 

44 Joël Robben 3e 

45 Rien Klompenhouwer 3e 

46 Brian te Kaat 4e 

47 Jordy Bussink 4e 

48 Jorick Messink 4e 

49 Yuri Sohilait 4e 

50 Tom Wezendonk 4e 

51 Jos Ketelaar 5e 

52 Thymo Scholten 5e 

 53 Alex Wilmans 5e 

54 Ivo Joosten 5e 

55 Jeffrey Bruil 5e 

56 Jesse Spoel 5e 

 Aanvallers:  

57 Cas de Neling 1e 

58 Tim Prinsen 1e 

59 Dominiek Seinhorst 1e 

60 Jelle Visser 1e 

61 Ramiro Tersteeg 1e 

62 Danny van Wessel 2e 

63 Jurjan Wezenberg 2e 

64 Rick Hendrixen 2e 

65 Tom Wanders 2e 

66 Floyd Robben 3e 

copie binnen: komt uit op: 
28 oktober 6 November 

2 december 11 December 
24 februari 2015 5 maart 2015 

7 april 16 april 
19 mei 28 mei 

De BoogbalplannerSeizoen 2014-2015 

67 Sebastiaan Flipse 3e 

68 Rick Witteveen 3e 

69 Marc Arnold 3e 

70 Simon Kissing 4e 

71 Roy Cornielje 4e 

72 Jimi Moreno 4e 

73 Niels Huntink 4e 

74 Lars Liebrand 5e 

75 Marc Hoksbergen 5e 

76 Mart de Leeuw 5e 

77 Erik Ketelaar 5e 

78 Mark Welling 5e 
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G.W.V.V. 

Verjaardags-

kalender 

 
Wij feliciteren in de 

maand oktober 

Oktober: 

1-okt Robbert Woeltjes 

3-okt Koen Offenberg 

6-okt Tom ter Bogt 

6-okt Roel Geerts 

13-okt Nico Immink 

15-okt Peter Berendsen 

15-okt Wouter Kock 

16-okt 
Saskia van de Pavert-

Hebinck 

18-okt Theo Vonk 

20-okt Mark Kemperman 

21-okt Mick Besselink 

22-okt Daan Kroesen 

22-okt 
Martijn Klompen-

houwer 

22-okt Floyd Robben 

23-okt Paul Geelen 

25-okt Eric Huls 

25-okt Sven Maatman 

26-okt Thomas Wissing 

30-okt Julian Frazer 

31-okt Hugo te Kaat 

31-okt Sam Overbeek 

31-okt Koen Nieuwenhuis 

2-nov William Knipping 

6-nov Gijs Roseboom 
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De Vieftig Club naar 100 Vieftig sterren? 

H allo Vieftig club deelnemers, 
 
Maandag 15 september  heeft het Vieftigclub promoteam bij elkaar gezeten.  
Bij deze kunnen we vertellen dat op 11 oktober "De Vieftigoavend" gehouden wordt. Er hebben zich in-
middels al 78 personen opgegeven. Toch zijn er ook een aantal die nog niet gereageerd hebben op de 
uitgegane mail. Bij deze willen we vragen om de mensen die nog niet gereageerd hebben toch even een 
mail te versturen naar info@gwvv.nl , ook als je niet komt. Zo kunnen we ook zien of we van iedereen nog 
het juiste mailadres hebben.  
 
 Let op!!  
We merken/horen dat veel deelnemers de mail die ze van de Vieftigclub ontvangen direct via een reply 
beantwoorden. De mail die jullie van ons ontvangen kun je niet beantwoorden, als je toch beantwoord 
(reply) zul je een bericht terugkrijgen dat hij niet bezorg baar is. 
  
Je kunt wel antwoorden als je een mail verstuurd naar info@gwvv.nl     
 
Het promoteam heeft voor 11 oktober a.s. een kort programma opgesteld; 
 
19:45 uur Welkom in het Dorpshuus met koffie en ... 
20:15 uur Aftrap door het Vieftig club promoteam met o.a. 
- Terugblik 1e jaar Vieftig club GWVV. 
- Financiële stand van zaken Vieftig club. 
- Bepalen bestedingsdoel(en) 2014-2015 
Top 3 door het promoteam genomineerd uit de lijst met bestedingsdoelen  
(in willekeurige volgorde); 
- Dugouts 2e veld 
- GWVV-vlag met nieuw logo 
- Financiële bijdrage clubblad De Boogbal 
- Volgens traditioneel gebruik het schenken van de Vieftig borrel. 
 
21:00 uur Mystery guest(s) (We laten ons verrassen!!) 
22:00-0:00 uur Gezellige onderonsje met hapje en drankje. 
 
Wij verheugen ons al op deze avond en zijn verblijd met het aantal deelnemers die zich hebben aange-
meld. Wil je je toch nog opgeven dan kan dat nog tot uiterlijk 1 oktober a.s..  
Kom je niet, stuur dan ook even een mail zoals hierboven is aangegeven. 
 
Het Vieftig club promoteam; 
Arno Geurts, Jos Mulder, Chiel le Comte, Freek van Arragon, Nico Immink  
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Dat kump in de Boogbal 

 
COMPETITIE JEUGD/SENIOREN 

 

7-9-2014 Westervoort 1 GWVV 1 1 1 

13-9-2014 Ulftse Boys E2 GWVV E1 0 17 

13-9-2014 GWVV F1 VVL F1 0 6 

13-9-2014 Keijenburgse Boys GWVV C1G 4 1 

13-9-2013 
St. Gendringen/

GWVV B2 
St DZSV/Dinxperlo 

B2 3 13 

14-9-2014 GWVV 2 Stokkum 2 2 2 

14-9-2014 Ajax B 4 GWVV 3 1 1 

14-9-2014 GWVV 4 SVGG 4 4 0 

14-9-2014 RKZVC 7 GWVV 5 1 0 

14-9-2014 GWVV 1 Rijnland 1 5 2 

20-9-2014 SVGG F1G GWVV F1 1 6 

20-9-2014 GWVV E1 Kilder E4G 13 0 

20-9-2014 VIOD B6 St Gendringen/ 3 1 

20-9-2014 GWVV C1G VIOD C3G 2 3 

20-9-2014 GWVV A1 Doetinchem A1 0 4 

21-9-2014 MvR 3 GWVV 2 6 2 

21-9-2014 GWVV 3 Stokkum 4 6 2 

21-9-2014 GWVV 5 MEC 4 3 2 

21-9-2014 Sprinkhanen 4 GWVV 4 0 1 

21-9-2014 Peeske 't 1 GWVV 1 1 4 

27-9-2014 DZC '68 C3 GWVV C1G 6 2 

27-9-2014 GWVV F1 VVG '25 F3 2 6 

27-9-2014 St Gendringen/GWVV VVG'25 B2 0 12 

27-9-2014 VIOD A2 GWVV A1 3 1 

27-9-2014 GWVV 1 Etten 1 0 0 

28-9-2014 GWVV 2 Ajax B 2 4 0 

28-9-2014 NVC 3 GWVV 3 7 4 

28-9-2014 KSH 3 GWVV 5 2 4 

28-9-2014 GWVV 4 VVL 3 3 2 

Wij feliciteren; 
- Jos Ketelaar en Erik Frazer met het bereiken van 
de Abraham’s gerechtigde leeftijd. 
René en Carolien Hakvoort met hun 25-jarig huwe-
lijk. 
 

 Sem Schepers heeft zo zijn eigen visie op 
meisjes voetbal. In de auto richting Keyen-
burgse Boys wordt er verteld dat er ook wat 
meiden in het elftal mee doen waar tegen ze 
moeten spelen; “Die mogen toch helemaal niet 
mee doen, we moeten toch tegen Keijenburgse 
Boys” 

 Joost Schut keeper bij GWVV 3 komt ongeluk-
kig in aanraking met de tegenstander. Wies de 
verzorger komt in allerijl richting Joost. Zegt 
Joost tegen Wies; “Ik heb de noppen in het 
been stoan.” Wies reageert hier vervolgens 
heel ad rem op “I’j bunt toch geen dief, snel te-
ruggeven die noppen!!” 

 De club scheidsrechters kregen op donderdag 
18 September instructies van bondsofficial Re-
nè Hakvoort. Waarschijnlijk hebben ze als in-
structie mee gekregen duidelijk en hard te flu-
iten bij een overtreding. Want wat gebeurde er 
de zondag erop, Hans Bruins scheidsrechter op 
veld 2 floot wel zo hard en duidelijk, dat Theo 
Heutinck spelend op veld 1 al spelend de bal op 
pakte omdat hij dacht dat de scheidsrechter 
floot voor een overtreding. Hierna flloot de 
scheids echt, maar nu voor een handsbal. 
Theo, je hoeft je oren nog niet te laten uitspuit-
en! 

 Na een overtreding van Lars Hendrixen, die 
bestraft werd met geel. Pakt Jos Sloot z’n mo-
biel; “Hallo Cleem hier met Jos, of I’j abrupt 
noar het Dorpshuus wil kommen um een tientje 
te brengen um de boete te können betalen.“ 

 

 Dit trof Paul Schut aan op het veld; 
 

Met de vraag of ze dat thuis 
ook zo doen.   
Nee  dus !!!  

 Waarom dan wel op het veld ??? 
  

Heb je gevoetbald!! 
Ruim de rotzooi die je achterlaat ook op. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bedankwoordje 

I k wil de voetbal bedanken voor de bijdra-
ge aan de uitvaart van Arnold.  
Het is een mooie ervaring dat de voetbal zo-
veel kan betekenen voor ons.  
En iedereen in ons dorp en omgeving. 
 

Allemaal dank daarvoor. 
Groetjes Els Versleijen  
Christel en Jan 
Femke en Ferry 
Cas en Anne 
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Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te 

bereiken: 

Trainers A1:  

Chiel Terhorst  06-12212142  

Sven Maatman 06-53569324 

Tim Jansen       06-53716910 

 

Trainers B1:  

Freek van Arragon 06-12961529 

Wim Pruijn             0315-683363 

Stan Legeland 

Niek Legeland 

Marco  

 

Trainers/leider C1:  

Kees vd Pavert: 06-44341448 

Stan vd Pavert  06-20917927 

André Lippets 0315-631929 

 

Trainers/leiders E1: 

Hans Bruins tel. 632247 

Manfred Kuster tel. 630286 

Manuel te Bogt 

Erik Huls 
 
Trainers/leiders F1: 
Emile Kwak 
Wilco Pennings 
 
Jeugdbestuur; 
Christel Aalders tel. 632727 
Sven te Kaat tel. 06-623616620 

Sven Maatman         tel.  06-53569324 
Mike Frazer tel. 631810 

Hallo leden, 
 

H ierbij een update vanuit het jeugdbestuur. 
We willen graag iedereen bedanken voor de inzet van afgelopen sei-
zoen bij de jeugd van GWVV , hierbij zeker alle mensen binnen de club, 
maar toch ook vooral de trainers, leiders en ook zeker de scheidsrech-
ters wie zich toch maar weer beschikbaar stellen om dit allemaal te 
doen binnen deze vereniging. 
Inmiddels zijn we weer volop met alle competities van start gegaan. 
Dit jaar heeft GWVV de beschikking over een f- en e -pupillen en c, b en 
a junioren. 
Eind vorig/begin dit seizoen zijn we weer geregeld bij elkaar gekomen 
om de teams in te delen. Zoals velen van jullie weten ging dit niet van-
zelf. We hebben keuzes moeten maken waarbij we ook enkele gesprek-
ken zijn aan gegaan om dingen uit leggen waarom we voor bepaalde 
dingen hebben gekozen. 
Nadat we dachten dat we alles zo goed als rond hadden kwamen er he-
laas nog berichten binnen van jongens wie bij de b1 ingedeeld stonden 
besloten hadden om te stoppen met voetbal (school of andere dingen) 
waardoor we nog met 11 jongens over bleven. 
Dit is dus te krap om hiermee een competitie te beginnen. 
Nadat er een mail was rond gegaan naar buurtverenigingen hoe hun 
zaten in het aantal spelers voor de b junioren kregen we van Gendrin-
gen een “positieve” reactie dat ook hun qua aantallen te  krap zaten om 
aan de competitie te beginnen. 
Hierna zijn er verschillende gesprekken geweest en naar niet al te lange 
tijd zijn beide clubs eruit gekomen om een samenwerking aan te gaan 
met de gezamelijke b junioren(b1 Gwvv met de b2 van Gendringen)  
 
We hopen dat dit een leuk seizoen gaat worden. 
Schroom je niet om met vragen bij het jeugdbestuur te komen. 
We wensen iedereen veel voetbal plezier! 
 
Sportieve groet, 
 
Jeugdbestuur 

G.W.V.V. E1 
 

H et seizoen 2014 -2015 is een beetje chaotisch begonnen en 
daarom schrijf ik het eerste stukje over de E-pupillen. 
In de toekomst zullen de spelers van de E1 zelf iets schrijven over de 
gespeelde wedstrijden. 
 
Het seizoen 2014-2015 is op woensdag 3-09-2014 begonnen met een 
training. Normaal doen Mike Frazer, Manfred Kuster en Hans Bruins de 
training, maar omdat Mike Frazer doordeweeks in Duitsland verblijft 
voor zijn werk en in het weekend bezig was een nieuw dak op zijn huis 
en dat van zijn buren te plaatsen heeft hij aangegeven een tijd niet aan-
wezig te zijn. 
De E-pupillen zijn helemaal gek van voetbal dus willen ze ook graag 2 
keer in de week trainen. Op dit moment geven Manuel te Bogt (vader 
van Tom) en Hans Bruins op de maandagavond een training aan de E-
pupillen. 
Woensdagavond doen Manfred Kuster en Erik Huls dit. Op beide avon-
den is Joey Lenting ook aanwezig. Hij voetbalt bij de A-junioren en doet 
een stage bij ons voor zijn schoolopleiding.Er zijn in totaal 12 E-pupillen 
en omdat er bij ons meestal maar 7 mogen voetballen op het veld en de 
F-pupillen net te weinig spelers hebben gaan er iedere zaterdag 2 of 3 E
-pupillen met de F-pupillen mee. Geen optimale situatie, maar we moe-
ten roeien met de riemen die we hebben. 
De eerste oefenwedstrijd was al gelijk de zaterdag na de eerste training. 
Gendringen E2 wilde graag een keertje oefenen. Achteraf gezien kwam 
deze wedstrijd veel te vroeg. Na 1 keer trainen waren een aantal maan-
den zonder voetbal niet weggepoetst. We verloren deze wedstrijd met 
13-0 en wanneer onze keeper Tjebbe Huls er in het begin niet een aan-
tal tegen had gehouden dan was de score nog dramatischer geweest. 
Snel vergeten en niet meer over praten. 
De eerste echte wedstrijd was uit tegen Ulftse Boys E2. Jurre Ditters en 
César van Hasselt deden mee met de F-pupillen en konden niet meede-
len in de feestvreugde. Wij wonnen deze wedstrijd met 0-17. Iedere 



BOOGBAL SEIZOEN 2014 - 2015 

Boogbal nr. 1 pagina 21 

(Vervolg Jeugdhoek) 

veldspeler had minimaal 1 keer gescoord. Ties Flip-
se 6x, Iris Schut 1x, Julian Frazer 1x, Marloes 
Bruins 1x, Gijs Roseboom 1x, Boyd Ratering 1x, 
Jesper Kuster 3x, Tom te Bogt 2x, Merijn Berent-
sen 1x. Ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn 
carrière als trainer/leider en eigenlijk hoop ik dit ook 
niet vaker mee te maken. Het is natuurlijk veel  
leuker wanneer beide partijen aan elkaar gewaagd 
zijn en niet dat 1 team duidelijk de bovenliggende 
partij is. In ieder geval was de zure smaak van de 
vorige wedstrijd een beetje weggespoeld. 
 
Na een weekje intensieve training stond er dan de 
eerste thuiswedstrijd op het programma tegen Kil-
der E4. Helaas kon ikzelf er niet bij zijn omdat ik 
met de F-pupillen mee mocht. De echte leiders van 
de F-pupillen (Emile Kwak en Wilco Pennings) kon-
den beiden niet en om de F-pupillen helemaal al-
leen te laten gaan was ook geen goed idee. 
Ik heb de 2de helft van de E-pupillen nog kunnen 
zien en ook deze wedstrijd was veel eenrichtings-
verkeer. Kilder E4 had weinig in de melk te brokke-
len en na 50 minuten voetbal was de einduitslag 13
-0. Ties Flipse 3x, Julian Frazer 3x, Tom te Bogt 3x, 
Merijn Berentsen 1x, Boyd Ratering 1x, Jurre Dit-
ters 1x en César van Hasselt 1x. César voetbalt al 
een paar jaar, maar dit was zijn eerste officiële goal 
in een wedstrijd! 
Iris Schut, Gijs Roseboom en Marloes Bruins heb-
ben de F-pupillen geholpen aan hun eerste over-
winning en konden daardoor niet bij de E-pupillen 
scoren. De eerste punten zijn binnen en met een 

doelsaldo van plus 30 staan we op dit moment 
bovenaan. Ik hoop dat we de zwakste broeders 
hebben gehad en dat er iets meer tegenstand 
komt. Iedere week verliezen is niet leuk en dat 
hebben we al eens een keer meegemaakt, maar 
iedere week zeer dik winnen is ook niet leuk. Aan-
staande zaterdag zijn we vrij en kunnen we gaan 
kijken wat de F-pupillen op de mat leggen. Ties 
Flipse en Julian Frazer zullen namens de E-
pupillen hun best doen bij de F-pupillen. 
 
Zoals ik al eerder schreef zijn de E-pupillen gek 
van voetbal. De trainingen worden goed bezocht 
en iedereen doet goed mee aan de oefeningen. 
Maandags wordt er iets meer nadruk gelegd op 
conditie en woensdag meer op spel, samenspel 
en techniek. De vereniging heeft aangeboden dat 
de trainers op cursus mogen zodat ze meer trai-
ningsmateriaal aan de E-pupillen kunnen aanbie-
den. 
Dit is natuurlijk een mooie ontwikkeling, een bete-
re training zorgt uiteindelijk voor betere voetbal-
lers. 
We hopen binnenkort Mike Frazer weer te mogen 
begroeten zodat we op volle sterkte ons kunnen 
richten op de voetbalprestaties van de E-pupillen. 
 
 
M.v.g. 
 
Hans Bruins 

Zaterdag 13 September,  
GWVV F1 – VVL F1 
Aanvoerder: Boaz Kwak 
 
hallo iedereen! 
 
We moesten tegen lengel en ik was vandaag aan-
voerder. Pepijn en Bram en Keano 
waren er ook voor het eerst bij. We hadden 0-6 ver-
loren. 
Er waren ook spelers van de E1 en dat waren cesar 
en jurre. 
En het was heel leuk. 
 
Doei. Groeten Boaz 
 
Op de foto: 
Leider/trainer: Emile Kwak/ Wilco Pennings 
spelers: Keano Pennings,  
Pepijn Sloot,  
Bram Menting,  
Teun Lukassen,  
Thiemo Pennings,  
Merle Kuster,  
Boaz Kwak,  
Nout Sloot 
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Dorpsnieuws     Varsselder - Veldhunten 

  
 
 
November; 
1 Oud papier ophalen. 
 

DORPSKALENDER  
kijk voor complete dorpskalender op 

www.varsselderveldhunten.nl  

Oktober; 
4 oud papier ophalen 
17 GWVV Darttoernooi 
23 Algemene Ledenvergadering GWVV 
 

 
Federatief concours   

07-09-2014 
 

B este dorpsgenoten en  
andere lezers van de boogbal, 
 
Wij als commissie bestaande uit 
verschillende verenigingen kunnen u melden dat 
wij trots zijn op datgene wat wij hebben gepres-
teerd op de 7e sept. 2014. 
Ons uitgangspunt was om dit concours in te zetten 
als promotie van alles wat wij met z’n allen hebben 
gerealiseerd in en rondom ‘t dorpshuus.  
Wij durven te zeggen dat wij in deze missie voor 

200% zijn geslaagd met dank aan alle mensen wie 
op welke manier dan ook mee geholpen hebben 
aan dit succes. 
Mocht er zich op welke manier kansen voor doen 
om hier nog weer eens vervolg aan te geven zul-
len wij dit zeker niet nalaten. Uiteraard waren wij 

blij verrast met enorme mooie weer maar realis-
tisch gezien heb je niets aan mooi weer als de 
randvoorwaarden niet geregeld zijn.  
Bij deze willen wij dan ook de commissie enorm 
bedanken voor de lange maar vooral uitermate 
goede voorbereiding. Een extra dank aan de men-
sen welke een week voor het concours op het ter-
rein te vinden waren om de inrichting tot in de 
puntjes te regelen. Alles onder de noemer van 
“Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid” 
Kijk voor foto’s en filmpjes op www.olvgilde.nl  dan 
het blokje concours. 
Er is nog één mini tablet beschikbaar diegene met 
het nr. 551 groen/wit is de winnaar. 
Meer foto’s op: http://www.mijnalbum.nl/Album=6LCFHMUV 
http://www.mijnalbum.nl/Album=SWHELPCK 
En op: http://www.mijnalbum.nl/Album=MZQXDLRB 

 

Gildegebouw “de Tent” 
D it loopt nog steeds niet zoals we dit met z’n 
allen zouden wensen maar dat we ook hier met 
grote gedrevenheid mee bezig zijn is een feit.  
 
En ja er dienen zich nog steeds gegadigden aan 
maar telkens is er nog net een hobbel(tje) waar we 
nog net niet uit komen. Dit hobbel(tje) is niet altijd 
alleen geld maar speelt zeker altijd mee. Wij als 
Gilde/ SGVV/GWVV en de gemeente hebben een 
overeenkomst getekend waar we elkaar aan hou-
den. 
Deze overeenkomst houd in grote lijnen in dat wij 
als Gilde en GWVV 50% van de opbrengst van de 
gebouwen inbrengen op de rekening van SGVV. 
Het Gilde heeft op laten nemen dat er een mini-
mum opbrengst naar het Gilde terug zal vloeien. 
Op dit moment  heeft dit als consequentie dat wij 
als Gilde nog niet aan de afspraak kunnen vol-
doen.  Wel is er al een redelijk bedrag richting 
SGVV gegaan als voorschot op het totaal bedrag.  

http://www.olvgilde.nl
http://www.mijnalbum.nl/Album=6LCFHMUV
http://www.mijnalbum.nl/Album=SWHELPCK
http://www.mijnalbum.nl/Album=MZQXDLRB
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(vervolg Dorpsnieuws) 

Wij willen met dit schrijven het roddelcircuit wat 
opener maken en hiermee aangeven dat wij als 
Gilde wel heel erg bezig zijn met het verkopen van 
de “de tent” en het ondersteunen van SGVV.  Met 
name ook het te verwachten positieve resultaat 
van het concours zal buiten de normale geldende 
afspraken met verenigingen ook naar de SGVV 
vloeien. Uiteraard kunnen we hier niet alles in de-
tail uitleggen, mocht er iemand interesse hebben 
tot op het laatste detail hier iets van te  willen we-
ten mail dan naar m-engelen@outlook.com  dan 
maken wij een afspraak. 
Wij willen hiermee bereiken dat wij als Gilde men-
sen niet meer in een roddelcircuit zitten welke niet 
op juistheid is gebaseerd. 
 
 
Namens het O.L.V. Gilde 
Andre Bussink 

Toneelvereniging KOM ES KIEKEN 
 

T oneelvereniging Kom es Kieken is druk be-
zig met de voorbereidingen voor een nieuwe 
voorstelling. 
 
Na de voorstelling ‘niemand is perfect’ die eind 
maart plaatsvond en maar liefst drie keer een volle 
zaal trok, zijn we in september gemotiveerd en vol 
energie gestart met de voorbereidingen voor een 
volgende uitvoering.  
We hebben er weer zin in! Elke maandagavond 
wordt er in de kelder van ‘t Dorpshuus hard ge-
werkt, geoefend en ook veel gelachen. Veel willen 
we nog niet verklappen, maar de nieuwe voorstel-
ling zal weer garant staan voor een avondje la-
chen.  
Dus zorg dat je er weer bij bent op zaterdag 28 of 
zondag 29 maart 2015. 
 
En dat is nog niet alles.....Voor 2016 staat er iets 
heel speciaals op het programma. Om het 15-jarig 
jubileum van onze vereniging te vieren, willen we 
een OPENLUCHTSTUK opvoeren. Er wordt druk 
geschreven aan het script en het bestuur is nu al 
bezig met de eerste voorbereidingen. Meer infor-
matie hierover volgt later. 

Fanfare St. Gregorius  

organiseert  

“Jetzt Geht’s (wieder) 

Los..”- avond 

O p zaterdagavond 1 november 2014 organi-
seert  Fanfare St. Gregorius het Spätshopcon-
cert “Jetzt geht’s (wieder) los!”  
Na het succes van voorgaande jaren krijgt het dit 
jaar wederom een vervolg. Een  avond vol met 
bekende muziek en vooral veel gezelligheid in ’t 
Dorpshuus van Varsselder Veldhunten. Een ge-
schikte ruimte die voor deze gelegenheid feeste-
lijk wordt aangekleed. De avond begint om 20.00 
uur. De muzikale reis van de Fanfare, die onder 
leiding staat van Gerjo Seesink, begint met pop-
muziek van Rob de Nijs, Bryan Adams en Cold-
play. Na een korte pauze gaat het programma 
verder met lichte  populaire muziek met o.a. solo’s 
voor de saxofoonsectie, een special act op salsa 
muziek en een uiterst swingende medley van be-
kende Nederlandse liedjes op een manier zoals U 
nog nooit heeft gehoord….. 
In de tweede pauze is het de hoogste tijd voor een biertje of wijntje en is er al aangepaste “spät-shop-
muziek”. Het orkest gaat zich tevens omtoveren naar een Egerländer orkest. Dan gaan ook alle remmen 
los en Geht’s wieder Los. 
Tijdens de optredens is de 
bar geopend en kan er al 
gezellig een drankje worden 
gedronken. Met de klanken 
van walsen en polka’s en 
met geprojecteerde beelden 
op de achtergrond, komt het 
gevoel van de Oktoberfees-
ten snel naar boven. Ook nu 
is er ruimte om lekker in te 
haken. Met een mix van Ti-
roler Musik, een bierpul en 
lederhosen zal er zeker een 
polonaise ontstaan.  Na het 
optreden van het orkest ver-
zorgt entertainer Gerard 
Willemsen uit Varsselder 
voor een Afterparty met 
Apres Ski muziek. Een 
avond zonder serieuze, 
maar wel gezellige muziek, 
alles met een lach en vooral 
gemütlichkeit 
 
De toegang is vijf euro. 
Hiervoor krijg je gratis een 
kopje koffie en een gezellige 
avond voor terug. 

mailto:m-engelen@outlook.com
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WEET JE NOG  
VAN TOEN? 
 

Benny Kroesen 

VOORWOORD 

Bernardus Lambertus Kroesen werd geboren op 13 april 
1935. Zijn ouders waren te jong en niet in de gelegenheid om 
zorg te dragen voor hun zoon. De ouwe Oma Kroesen, zoals 
Benny haar altijd noemde nam de zorg voor haar eerste 
kleinkind liefdevol op zich. In oktober 1941, midden in de 
oorlog, trouwde haar zoon Berend met Marie Ketelaar uit 

Azewijn. Het bruidspaar trok in bij het ou-
derlijk huis in Veldhunten. Zij namen Benny 
onder hun hoede en gaven hem een geluk-
kige jeugd. Berend en Marie kregen samen 
zeven kinderen, twee daarvan overleden op 
zeer jonge leeftijd. Pa heeft hun kindergra-
ven tot op de dag van vandaag onderhou-
den. Dat deed hij ook met het graf van zijn 
oom Frans, één van de beide oorlogsslacht-
offers uit Varsselder-Veldhunten. 
Aan het begin van de oorlog was Pa vijf, bij 
de bevrijding tien. Die jaren hebben een 
onuitwisbare stempel op zijn gehele verdere 
leven gedrukt, de oorlog was nooit ver weg 
in gesprekken. 

HUWELIJK EN KINDEREN 

Benny Kroesen trouwde op 29 november 1962 met Diny Dit-
ters uit de aanpalende Vianenhoek. Ze werden de ouders 
van Reinier, Coen en Daan. Later kwamen Anne-Marie en 
Mireille erbij. Vanaf 1998 diende zich gedurende vijf jaar 
op rij  

telkens een nieuw kleinkind aan, in volgorde van opkomst 
Sophie, Lisa, Hidde, Marlou 
en Sten. 
Pa’s liefde voor hen was 
aandoenlijk. Voordat hij na 
bezoek aan ons wilde weg-
fietsen moest hij hen ieder 
het liefst allemaal nog even 
persoonlijk ajuu zeggen. 
Hij was blij dat Coen vorig 
jaar besloot hier weer in de 
buurt wilde wonen.  

Zijn hele woning in Ulft schilderde hij tot in de puntjes, zijn 
allerlaatste grote klus. En op zijn beurt heeft Coen afgelopen 
periode Pa en Ma op allerlei fronten geweldig ondersteunt. 

TRADITIES 

Ons gezin stond en staat bol van de zelf gecreëerde tradities, 
meestal in gang gezet door Papa. In onze kinderjaren, net na 
Nieuwjaarsdag kogels zoeken in ’t Broek. Met Pasen stak hij 
de met terpentine gevulde eierdopjes langs het hofpad aan. 
Daarna reden we met de auto alle paasvuren in de omgeving 
af. Met Pinksteren naar de eerste kermis in Voorst. Begin sep-
tember naar de Airborne Mars in Oosterbeek.  
In november smaltappels eten als het geslachte varken in de 
diepvries zat. In december de sinterklaasavond die steevast 
eindigde met ambachtelijk vervaardigd knutselwerk van Pa als 
uitsmijter. Beschilderde houten bordjes, een bos vimpen, 
of onderscheidingen gemaakt van een verfblikdeksel. 

Elke werkdag ’s avonds om tien uur broodtrommels vullen, 
voor de zoveelste keer die dag koffie zetten en weer goed 
brood en gebakken eieren eten. Op wat latere leeftijd was Pa 
in de wintermaanden beroepsmatig als schilder thuis. Hij 
verzorgde ’s ochtends ons ontbijt en hielp ons naar school. 
Als het vroor wilde hij ons wel wegbrengen, of mochten we 
de auto meenemen. En dan die fuiven die Coen en Daan al 
dan niet gezamenlijk organiseerden in ons Tutenhok of de 
garage. Pa beklaagde zich over de cirkelzaagmuziek, maar 
kwam er samen met Mama later op de avond altijd weer bij-
zitten om gesprekken aan te knopen met de vrienden van de 
kinderen, en brachten ’s nachts de degenen zonder vervoer 
veilig thuis. 

VAKANTIES 

De jaren zeventig en tachtig waren de gouden tijden voor ons 
als gezin. De allereerste vakantie in 1972 bestond uit dag-
tochtjes maken met tante Riet en ome Rinus. Een jaar later 
gingen we echt weg, samen met tante Jo en ome Hans, Son-
ja en John. In onze crèmekleurige Opel Kadet togen we naar 
camping het Eibernest in Eibergen. Best wel ver weg.  

1 
2 

3 4 
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(vervolg Dorpsnieuws) 

Ma had verse worst en gehaktballen ingeweckt, De auto puil-
de uit. Op vrijdagmiddag 30 juni 1973, luttele minuten na ons 
vertrek liep het op legendarische wijze al spaak. Midden in 
Silvolde werden we in de flank gereden. Met als gevolg drie 
huilende kinderen op de achterbank. De één met de kooi van 
de zebravink in de nek, de ander met de onmisbaar geachte 
bandrecorder. De jaren daarop brachten we door in de va-
kantieparken van Sporthuis Centrum. 
Sinds de kinderen het huis uit zijn togen Pa en Ma elke zo-
mer veertien dagen naar Zeeland, traditioneel werd een sta-
caravan gehuurd bij de familie Geschiere in Serooskerke. 
Oud en nieuw werd samen met de familie Thuis om en om 
aan de Hoofdstraat of de Kievitstraat gevierd. Als het even 
kon kwamen beide stellen elke vrijdagavond bij elkaar op 
bezoek.  

TRIPS NAAR HET BUITENLAND 
Goed vijf jaar geleden 
kwam Pa op het idee 
samen met Ma een 
treinreis te maken naar 
Lourdes, een schot in 
de roos. Niet veel later 
vloog Pa samen met 
zijn drie zoons naar 
Krakau in Polen. Wat 
een onvergetelijke reis, 
voor het eerst vliegen, 
hartje november 
twintig  

graden, met een indrukwekkend bezoek aan Auschwitz. Met 
Reinier, Anne-Marie en hun kinderen twee maal naar Berlijn, 
in 2009 en de laatste keer in maart dit jaar, goed drie maan-
den geleden. Wat kon Pa nog goed, er werd geen verschil 
bemerkt met vijf jaar geleden. Het gouden huwelijk werd ge-
vierd met een stedentrip naar Antwerpen. 
 
 

NIJMEGEN 
Pa liep onder diensttijd in 1956 zijn eerste Nijmeegse Vier-
daagse. Midden zeventiger jaren werd die draad weer opge-
pakt. Onafgebroken werd sindsdien de vierdaagse gelopen, 
eerst in gezelschap van kinderen, nu ook de kleinkinderen. Elk 

jaar ingekwartierd bij Theo en Maria 
Mulder, eerst in Dukenburg, later aan de 
Hatertseweg. Ook dit jaar heeft Pa zich 
weer ingeschreven. Op dinsdag 15 juli 
2014 om 7.30 uur zal de kaartjesknipper 
tevergeefs staan wachten op startnum-
mer 30-A-500.  
Reinier, Daan, Hidde en Lisa verschij-
nen als eerbetoon, door de gegeven 
omstandigheden vrijwel ongetraind aan 
de start.  
Opa Benny zal ons met een gladiool in 
zijn hand vanaf zijn eigen positie er wel 
doorheen slepen. 

VERENIGINGSLEVEN 
Het is ondoenlijk om al Benny’s vereni-
gingswerk op te sommen.  
Hij stond aan de oprichting van GWVV, 
was er voetballer, trainer en bestuurder. 
Uit zijn schrijfhobby en historische ken-
nis ontsproot de rubriek Weet Je Nog 
Van Toen? in de Boogbal. Dat mondde 
weer uit in diverse streekboeken en 
talloze publicaties. Hij organiseerde 
namens Varsselder jarenlang de Ulftse 
Avondvierdaagse en hielp Daan met het 

opzetten van de Hen & Weerum. Zat in de carnaval en zette 
de 4-mei herdenking op. Dat zijn inzet op waarde werd ge-
schat door de dorpsgemeenschap bleek toen ze hem voor-
droegen voor een lintje. Hij was maar wat trots toen Hans 
Alberse hem de versierselen opspeldde op de vooravond van 
Koninginnedag 2009. 

SLOT 
Rond Pasen werd Pa ziek. Vanaf het begin gaf hij aan dat dit 
niet goed zou aflopen. Hij heeft alles goed voorvoelt en bleef 
de regie voeren. Met open vizier ging hij de gesprekken met 
dokter van Arkel in. Alles mocht gewoon benoemd worden.  
In een schrift met harde kaft legde Pa alle details voor zijn 
afscheid vast. Daarop volgden enkele zware weken.  
De laatste maand kwam er gelukkig veel meer lucht, rust en 
berusting. Hij beleefde nog een gezellige Vaderdag in de zon 
achterthuus. Pa sloop stiekum naar zijn Boogbalarchief  

boven om informatie te zoeken voor schrijfwerk van Reinier, 
van Ma mocht hij eigenlijk uit veiligheidsoverwegingen niet 
meer alleen de trap op. Nu de concentratie voor het schrijven 
er niet meer was leerde hij van zijn kleinkinderen armbandjes 
knopen.  
Ma heeft hem al die tijd verzorgd en geholpen met alles. 
Ze beloofde Pa dat hij niet meer weg hoefde en thuis kon ster-

ven en daar ook kon blijven tot 
aan vandaag. 
Je hoeft niks meer. 
Op kermiszondag riep Pa vanaf 
zijn ziekenhuisbed in de woonka-
mer zijn kleinkinderen beurtelings 
bij zich voor een omhelzing en 

een passend praatje. Even later kwamen alle vijf nog weer 
even binnen om 10 euro kermisgeld in ontvangst te nemen. 
Heel bijzonder was de ontmoeting op zijn laatste ochtend met 
Ellen Lukassen, met wie hij een speciale band had. Alhoewel 
we allemaal goed voorbereid waren overviel zijn dood ons. 
Vrijdagmiddag 4 juli overleed hij, om tien voor half twee in de 
armen van Ma. Ze zijn met z’n beiden begonnen, maar ook 
met z’n beiden geëindigd. Het is goed zo. 

Het Schilderstuk van Pa is af, we zullen nu zelf de kwast ter 
hand nemen. 

Familie Kroesen 
Varsselder-Veldhunten, 9 juli 2014 

Tekst:  Reinier 

5 6 

7 8 
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Standen en Topscoorders 2014-2015  

STAND 1
e 
PERIODE 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 1 5 11 12 5 

Angerlo Vooruit 1 4 10 13 4 

Sprinkhanen 1 4 9 15 5 

Westervoort 1 4 8 12 6 

Loil sv 1 4 6 13 4 

HC '03 1 4 6 7 9 

Ulftse Boys 1 4 6 8 14 

Peeske 't 1 4 5 5 7 

Groessen 1 4 5 4 6 

Etten 1 4 5 3 7 

Kilder 1 4 4 6 9 

MvR 1 4 3 8 11 

RKPSC 1 5 3 7 11 

Rijnland 1 4 0 4 19 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

NVC 3 2 6 13 6 

VVG '25 4 2 6 10 4 

SDOUC 8 3 6 6 3 

GWVV 3 3 4 11 10 

Terborg 4 2 3 4 8 

Stokkum 4 3 2 9 13 

Kilder 5 1 1 4 4 

Silvolde 6 1 1 3 3 

Ajax B 4 2 1 2 5 

Etten 4 1 0 0 1 

Gendringen 6 2 0 4 9 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Varsseveld 4 3 9 11 3 

MvR 3 3 7 13 5 

SDOUC 4 3 6 10 6 

KSH 2 2 4 6 2 

Silvolde 3 2 4 5 3 

Stokkum 2 2 4 4 2 

Terborg 2 3 4 11 9 

GWVV 2 3 4 8 8 

Ajax B 2 3 3 3 8 

FC Winterswijk 5 2 0 2 9 

Zeddam 2 3 0 4 12 

Dinxperlo 3 3 0 3 13 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

GWVV 4 3 9 8 2 

Sint Joris 2 3 6 10 5 

Wolfersveen 2 3 6 7 4 

MvR 4 2 4 12 5 

VVL 3 2 3 5 3 

HC '03 4 2 3 6 5 

Stokkum 3 2 3 6 8 

Kilder 4 2 2 3 3 

Sprinkhanen 4 2 1 2 3 

Keijenburg. Boys 5 2 1 5 7 

OBW 9 3 1 4 16 

SVGG 4 2 0 1 8 

4e klasse D 

Res. 5e klasse  Res. 7e klasse  

Res. 7e klasse  

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Angerlo Vooruit 1 4 10 13 4 

Sprinkhanen 1 4 9 15 5 

Westervoort 1 4 8 12 6 

GWVV 1 4 8 10 4 

Loil sv 1 4 6 13 4 

HC '03 1 4 6 7 9 

Ulftse Boys 1 4 6 8 14 

Peeske 't 1 4 5 5 7 

Groessen 1 4 5 4 6 

Etten 1 4 5 3 7 

Kilder 1 4 4 6 9 

MvR 1 4 3 8 11 

RKPSC 1 4 3 6 9 

Rijnland 1 4 0 4 19 

Club Gespeeld Punten voor tegen 

Gendringen 7 3 9 9 2 

Meddo SC 3 2 6 6 2 

Varsseveld 9 2 6 4 0 

GWVV 5 3 6 7 5 

Bredevoort 4 1 3 1 0 

AD '69 5 2 3 6 4 

RKZVC 7 2 3 3 3 

Westendorp 2 3 3 4 7 

KSV 4 3 3 4 10 

MEC 4 2 0 4 6 

NVC 2 2 0 1 5 

KSH 3 3 0 2 7 

Res. 7e klasse  
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   
Club Gespeeld Punten voor tegen 

VVG '25 A1 3 9 23 4 

Doetinchem A1 3 7 8 3 

Kilder A1 2 4 8 4 

Gendringen A1 3 4 11 8 
VIOD A2 2 3 5 5 

DZC '68 A2 2 3 6 9 

AZSV A2 2 3 5 9 

ST MEC/Bredevoort A1 2 2 3 3 
Etten A1D 2 1 1 12 

Longa '30 A2 1 0 2 3 

Grol A2 2 0 2 8 

GWVV A1 2 0 1 7 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 B2 3 9 46 5 

Westendorp B1D 3 9 30 0 

Halle B1D 2 6 16 1 

VIOD B6G 3 6 18 9 

DSZV/Dinxperlo B2 2 3 13 15 

SDOUC B3GD 2 3 8 32 

AZSV B5 2 0 7 12 

SVGG B1GD 2 0 0 19 

Silvolde B2 2 0 3 24 

Gendringen/GWVV B2 3 0 4 28 

Club Gespeeld Punten voor tegen 
Keijenburgse Boys C1G 3 7 10 5 

DZC '68 C3 2 6 10 2 

Zelhem C1D 2 6 9 2 

Wolfersveen C1GD 2 6 7 1 

SDOUC C2 3 6 11 7 

VIOD C3G 3 6 10 9 

VVG '25 C2 3 3 6 9 

Zelos C2 3 3 8 12 

HC '03 C1 3 3 6 10 

Etten C1 2 1 2 7 

Pax C2 3 0 2 9 

GWVV C1G 3 0 5 13 

Topscoorders A1-junioren 
naam:  aantal doelpunten 
Kris Hebbink 1 

Topscoorders C1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Elze Braam 3 
Sam Overbeek 1 
Robin Klompenhouwer 1 

Topscoorders B2-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Roy Vermeulen 1 
Koen Bussink 1 
Mick Besselink 1 
Collin te Wildt 1 

Topscoorders E1-junioren: 
naam:  aantal doelpunten 
Ties Flipse 9 
Tom te Bogt 5 
Julian Frazer 4 
Jesper Schut 3 
Boyd Ratering 2 
Merijn Berentsen 2 
Iris Schut, Marloes Bruins, Gijs Roseboom 
Cesar van Hasselt en Jurre Ditters 1 
 

TOPSCOORDERS SENIOREN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
DVC '26 E7 3 9 19 5 

Den Dam/NVC E2G 3 7 31 10 

GWVV E1 2 6 30 0 

Gendringen E4G 3 6 30 16 

Zelos E5 3 6 23 12 

DZC '68 E13 3 6 15 19 

SDOUC E3 2 4 8 6 

Peeske 't E4 3 3 16 26 

Kilder E4G 3 3 5 18 

Dinxperlo E2 3 2 8 9 

Ulftse Boys E2 2 0 2 22 

Concordia-W E5 3 0 9 16 

Zeddam-Sint Joris E4 3 0 3 40 

Theo Heutinck 3e  4 

Roy Cornielje 4e  4 

Chiel le Comte 1e  4 

Mart de Leeuw 5e  3 

Cas de Neling 1e  2 

Dominiek Seinhorst 1e  2 

Twan Berndsen 2e  2 

Danny van Wessel 2e  2 

Marc Arnold  3e  2 

Rick Witteveen 3e  2 

Werner Wellink 3e  2 

Pim Teunissen 1e  1 

Ramiro Tersteeg 1e  1 

Mark Kemperman 1e  1 

Jeroen Aalders 2e  1 

Pascal Sloot  2e  1 

Rick Hendrixen 2e  1 

Roel Jansen  2e  1 

Erwin Zimmerman 3e  1 

Brian te Kaat  4e  1 

Tom Wezendonk 4e  1 

Jimi Moreno  4e  1 

Jordy Bussink 4e  1 

Jos Ketelaar  5e  1 

Niek te Voert 5e  1 

Jeffrey Bruil  5e  1 

Miel Erinkveld 5e  1 
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STANDEN EN TOPSCOORDERS JUNIOREN - PUPILLEN:   

Club Gespeeld Punten voor tegen 
VVG '25 F3 3 9 30 4 

SDOUC F2 3 9 21 7 

Dinxperlo F1 3 7 18 5 

SJO Zeddam-Sint Joris 2 6 16 3 
VVL F1 3 4 11 8 

Etten F1 2 3 6 4 

GWVV F1 3 3 8 13 
Ajax B F1 3 3 8 24 

VIOD F5 2 0 0 21 

SVGG F1G 3 0 6 18 

Gendringen F2 3 0 0 17 

Topscoorders F1-pupillen 
naam:  aantal doelpunten 
Gijs Roseboom 3 
Julian Frazer 2 
Nout Sloot 1 
Pepijn Sloot 1 

4-10-2014 08:30 SJO Zeddam-Sint Joris F2G GWVV F1 

4-10-2014 10:00 GWVV E1 Peeske 't E4 

4-10-2014 13:00 GWVV C1G Zelos C2 

4-10-2014 14:30 GWVV A1 Grol A2 

5-10-2014 10:00 GWVV 5 Varsseveld 9 

5-10-2014 12:00 FC Winterswijk 5 GWVV 2 

11-10-2014 10:30 Gendringen E4G GWVV E1 

11-10-2014 13:30 Pax C2 GWVV C1G 

11-10-2014 14:30 ST MEC/Bredevoort A1 GWVV A1 

12-10-2014 09:30 GWVV 2 Dinxperlo 3 

12-10-2014 09:30 Gendringen 6 GWVV 3 

12-10-2014 11:30 GWVV 4 OBW 9 

12-10-2014 11:30 Gendringen 7 GWVV 5 

12-10-2014 14:30 GWVV 1 Kilder 1 

18-10-2014 14:30 GWVV A1 Longa '30 A2 

25-10-2014 10:00 GWVV E1 DZC '68 E13 

25-10-2014 10:00 GWVV F1 Etten F1 

25-10-2014 13:00 GWVV C1G Zelhem C1D 

25-10-2014 14:30 GWVV A1 VVG '25 A1 

26-10-2014 10:00 Silvolde 3 GWVV 2 

26-10-2014 10:00 GWVV 3 Silvolde 6 

26-10-2014 10:00 GWVV 5 Bredevoort 4 

26-10-2014 12:00 GWVV 4 MvR 4 

26-10-2014 14:00 Sprinkhanen 1 GWVV 1 

1-11-2014 08:30 Concordia-W E5 GWVV E1 

1-11-2014 09:45 VIOD F5 GWVV F1 

1-11-2014 12:50 DZC '68 A2 GWVV A1 

1-11-2014 14:30 HC '03 C1 GWVV C1G 

2-11-2014 09:30 GWVV 2 KSH 2 

2-11-2014 09:30 Kilder 5 GWVV 3 

2-11-2014 10:30 Wolfersveen 2 GWVV 4 

2-11-2014 11:15 KSV 4 GWVV 5 

2-11-2014 14:30 GWVV 1 MvR 1 

PROGRAMMA G.W.V.V. 

Julllie team doet toch ook 
mee op het  

GWVV Darttoernooi? 
Vrijdag 17 oktober  
aanvang 20:00 uur 
Ieder lid is welkom! 


