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Nieuws
D

aar zijn we weer! Na genoten te hebben van een
lange vakantie, gaan we er weer een seizoen lang tegen
aan. Voor u ligt de 1e Boogbal van het seizoen 20192020.
Wij gaan het 48-ste jaargang van de Boogbal in en zullen proberen jullie weer te voorzien van clubnieuwtjes,
elftalnieuws en de diverse competities zoals oa. de
GWVV-Superelf en GWVV In de Aanval. Enkele weken
terug, toen de Boogbalplanner voor 2019-2020 rond
was, hebben we deze naar de aanvoerders, leiders en
trainers opgestuurd met het verzoek om de planner in
de gaten te houden zodat er weer elftalnieuws opgestuurd kan worden. We hopen dat hier gretig gebruik
van gemaakt gaat worden. Tevens hebben we toen een
oproep gedaan voor een bijdrage voor de rubriek
“Onder Schot”. Ook willen wij deze oproep doen aan
de lezers van de Boogbal. Hoe vaak gebeurd het niet
dat er op/langs het veld iets grappigs voorvalt. De lachspieren worden menig keer in werking gesteld op de
zaterdag/zondag. Graag willen we de lezers van de
Boogbal ook deelgenoot laten zijn van jullie lachmomenten. Kun je het grappige feit niet goed onder woorden brengen, dan hebben we vaak al genoeg aan wat
steekwoorden en de clou van het verhaal. De redactie
zal er dan voor zorgen dat er een mooi ‘Onder Schotje’
van gemaakt zal worden en een foto erbij is natuurlijk
ook altijd welkom. Maar ook minder leuke dingen zoals
bv een opgelopen blessure is vermeldingswaardig in
Onder Schot. Wij laten ons verrassen! Het 1e Onder
Schotje van één van de aanvoerders hebben we al binnen, maar dit is natuurlijk nog lang niet genoeg.
Ook willen we een nieuwe rubriek opstarten dat is getiteld “Foto van de week”. Heb je een leuke/grappige/
bijzondere foto van je elftal tijdens een wedstrijd/
training/derde helft dan gaan we uit de inzendingen
een ‘Foto van de week’ kiezen die dan op het beeldscherm in het Dorpshuus wordt getoond met de titel
‘Foto van de week’. De ‘foto van de week’ wordt automatisch genomineerd voor de ‘foto van de maand’ en
deze wordt dan genomineerd voor ‘foto van het seizoen 2019-2020’. Wij verheugen ons op de vele inzendingen, zowel voor “Het Onder Schotje” als de ‘Foto
van de week’ deze kun je sturen naar;
boogbal@gwvv.nl
Zet anders dit adres al in je adressenlijst zodat je vanaf
het voetbalveld je mail al kunt versturen.
Het seizoen is inmiddels al behoorlijk op gang gekomen. De 1e training van de selectie was op 8 augustus
en nu zo’n kleine 2 maanden verder is het seizoen volop draaiende. De bekercompetitie is al achter de rug
en geen van de senioren elftallen heeft de groepswedstrijden overleefd. Voorgaande seizoenen hadden we
hier meer succes in. Maar niet getreurd, wij kunnen
ons nu met volle overgave op de reguliere competitie
storten. Ook zijn er al 3 competitiewedstrijden gespeeld en dit met wisselend succes in alle elftallen.
Het 1e elftal heeft een ware verjongingskuur ondergaan. De wat ‘oudere’ spelers zijn op een wat lager niveau bij het 2e elftal gaan spelen. Hiermee maken zij
de weg vrij voor de jongere spelers die al een paar seiBoogbal nr. 1

zoenen aan de deur klopten. En zoals het er zich nu
naar laat uitzien doen deze jonkies, met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar, het helemaal niet verkeerd. Natuurlijk zullen er wel eens wedstrijden door de onervarenheid verloren gaan worden maar dat wat we tot nu
toe gezien hebben maken ze zeker een goed indruk.
Het moet voor de trainersstaf een genot zijn om met
deze jongens te mogen werken. In de rubriek ‘GWVV 1
binnen de lijn’ zal de opvolger van Jelle Visser zijn licht
laten schijnen over de start van de competitie.
GWVV 2 is een stapje hoger gaan voetballen en dat is
aan de resultaten van de eerste wedstrijden af te lezen.
Toch mag gezegd worden dat de uitslagen ook anders
hadden kunnen zijn als het kwartje de juiste kant was
opgevallen, maar ja zo gaat dat dikwijls in de voetballerij. We zijn er niet bang voor dat GWVV 2 met de gekomen routiniers onder aan zal gaan bengelen. Wij gaan
het zien de komende maand. Deze keer geen verslag
van de start van de competitie van GWVV 2.
GWVV 3 is na het vertrek van sir Alex een herstart begonnen. Er zijn een aantal spelers, die Alex had
‘aangekocht’, vertrokken en hiervoor in de plaats is er
aanwas gekomen vanuit de jeugd Ulftse Boys/GWVV.
Erik Frazer en Clemens Wissing coachen op zondag deze groep en de trainingen worden verzorgd door de
gebr. Van de Pavert (Ferdie en Rob). De grensrechterfunctie wordt net als vorig seizoen uitgeoefend door
Bas Wanders. Deze groep was zelfs zo fanatiek dat zij
aangaven ook wel 2x in de week te willen trainen. Erik
Frazer wierp zich op als trainer voor op de dinsdagavond. Over de verrichtingen van dit elftal heeft Stijn in
deze Boogbal een stukje geschreven.
GWVV 4 ook wel de ‘oldies’ van GWVV is het seizoen
qua uitslagen minder goed begonnen. Toch hebben ze
goed weerstand geboden tegen oa. Silvolde 3 (eigenlijk
het eerste team van Silvolde waar alleen maar Silvoldenaren in spelen) en SVGG 2. Frans Hardeveld traint,
zoals al menig seizoen, op donderdag deze knapen.
Tonny zal in zijn rubriek alles uit de doeken doen over
de afgelopen activiteiten en de gespeelde wedstrijden.
GWVV jeugd gaat haar 2e seizoen in met de samenwerking met Ulftse Boys, waar zich NVC nu ook bij heeft
aangesloten. De spelers van GWVV zijn over maar liefst
14 teams opgedeeld. Graag zouden we ook van hen
wat willen lezen in de Boogbal vandaar de oproep om
eens een stukje te schrijven over de verrichtingen van
je elftal. Op de Buitenham is er sinds de samenwerking
volop bedrijvigheid qua jeugdtrainingen/wedstrijden.
Op de zaterdagen worden er altijd diverse jeugdwedstrijden gespeeld. Voor een overzicht hiervan zie elders
in de Boogbal. Verder zal jeugdvoorzitter Mike Frazer
onder de rubriek Jeugdhoek meer over de jeugd vertellen.
In deze Boogbal zien jullie weer alle adverteerders die
GWVV steunen, zonder de adverteerders zou het niet
mogelijk zijn geweest om een Boogbal uit te brengen.
Daarom alle adverteerders bedankt voor jullie steun!
Op de cover deze keer een wedstrijdfragment van het
1e thuisduel tegen kersverse fusieclub vv Montferland,
de inzetjes met oa. De versieringen bij onze 80-jarige
ere-voorzitter (te gast in de rubriek Opvallend op..),
onze nieuwe subsponsor drankenhandel Terborgse
wijncentrale, en de elftalfoto van GWVV 3.

Wij wensen iedereen een heel fijn seizoen en veel
leesplezier met Boogbalnr. 1 van het seizoen 20192020.
De redactie
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Beent is
ermee gestopt

Van de Voorzitter
Het nieuwe seizoen kan weer van start

N

a een lange voorbereiding van bestuur, Technische
Commissie, trainers, leiders en alle vrijwilligers kan het
seizoen weer van start. In december 2018 waren de eerste voorbereidingen al van start gegaan. Evaluaties met
trainers is meestal de eerste voorbereiding voor het
nieuwe seizoen. Bij zowel het eerste, tweede en ook
het vierde elftal waren er geen wijzigingen. Alex Cornielje had echter al wel in een vroeg stadium aangegeven te zullen stoppen. Heel blij zijn we dat Rob en Ferdie van de Pavert de trainingen voor het derde elftal
hebben opgepakt op de donderdagavond. Erik Frazer
neemt de trainingen op de dinsdag voor zijn rekening
en ook coacht hij samen met Clemens Wissing het derde elftal op de zondag. Ook zien we dat er een behoorlijke verjonging wat spelers betreft bij met name het
eerste elftal is doorgevoerd, verderop in deze boogbal
is daar nog meer over te lezen.
Ook bij de jeugd viel er genoeg te evalueren na een
eerste jaar samenwerking met de Ulftse Boys. Ik kan u
allen melden dat beide clubs bijzonder te spreken waren over het eerste seizoen. Natuurlijk hebben we verbeterpunten, deze zijn uitvoerig met elkaar besproken
en zullen dit seizoen ook doorgevoerd worden. Daarnaast heeft ook NVC zich bij ons aangesloten. Een zeer
positieve ontwikkeling wat mij betreft voor alle drie de
clubs.
Wel merken we dat het steeds moeilijker wordt om
trainers en leiders te krijgen. Ook scheidsrechters
wordt een steeds groter probleem, en dan met name
bij de jeugd op de zaterdag. Ik wil iedereen nog eens
benadrukken op de nut en noodzaak om je in te zetten
als vrijwilliger voor je club. Alleen met inzet van vrijwilligers kan een club bestaan. Vraag daarom jezelf eens
af: zet ik mij naast zelf te voetballen wel genoeg in voor
de club! Er is voor iedereen wat te doen, voor meer
informatie hierover kun je altijd terecht bij een van de
bestuursleden of Technische commissie.
Ik wil iedereen een heel mooi en sportief seizoen toewensen en begroet iedereen graag op ons mooie complex “de Buitenham”.

Jan Aalders

AGENDA G.W.V.V.
17 oktober Algemene Ledenvergadering GWVV
19 december GWVV potstoten
5 januari Snerttoernooi en Nieuwjaarsbijeenkomst
1 februari Vieftigoavend
15 februari Kaderavond GWVV
21 maart bezoek Fc Twente—ADO Den Haag

N

ormaliter zou je hier het artikel van
Beent Klynsma lezen. Beent heeft te kennen gegeven na 4 seizoenen te stoppen
met de column die hij altijd voor de Boogbal verzorgde.
Beent bedankt voor je bijdrage. Zal lastig worden om
een goede vervanger te vinden voor jouw altijd luchtige verhalen. De verhalen van Thomas Verbogt in de
Gelderlander lezen wij ook altijd graag. We categoriseren jou verhalen altijd onder dezelfde noemer, kan
overal overgaan en tussen de regels door lees je toch
de rode lijn die er door heen loopt. Knap om op die
wijze de nadruk op iets te kunnen leggen.
Bedankt Beent voor je bijdrage in al die seizoenen.

De redactie
In deze Boogbal is een artikel te lezen van een potentiële opvolger van Beent. Wij zullen dit eens aan hem
voorleggen.

In herinnering
Bernard Terhorst

O

p dinsdag 24 september
bereikte ons het trieste bericht dat GWVV verenigingslid
Bernard Terhorst was overleden. Het bericht schokte ons
zeer.
Bernard heeft bij GWVV in
het seizoen 1995-1996 het
team waar zoon Dave in
speelde de leidersrol op zich
genomen. Zoals zo vaak bij
de jeugd, worden de vaders
tot leider gebombardeerd.
Dikwijls kwam Bernard ook op de zondagmiddag even
kijken op de Buitenham als GWVV 1 speelde. Bernard
was iemand die zich ook ten dienste maakte bij het
vrijwilligerswerk zo was hij oa al zo’n 30 jaar verbonden
aan de autocross te Gendringen. Ook was hij actief bij
de schaats-wielerploeg en heeft hij menig keer de alternatieve Elfstedentocht gereden op de Weissensee.
En voor Varsselder-Veldhunten was hij de opper-drijver
bij de drijfjachten in de Varsselderse-Veldhuntense dreven, dit deed hij al sinds zijn vader Herman jager was.
In de wintermaanden konden we Bernard horen als er
uit alle hoeken weer de geluiden uit de midwinterhoorns klonken. Zo werden de kerstvieringen luister
bijgezet door de midwinterhoornblazers. En ook bij het
carbidschieten op 31 december was hij actief op de
midwinterhoorn. We zullen het geschal gaan missen.
Na een afnemende gezondheid overleed hij op een te
vroege leeftijd van 70 jaar.
Wij wensen de familie Terhorst heel veel sterkte met
dit grote verlies.

Boogbal nr. 1
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Uitnodiging
Algemene Leden
vergadering
Geachte leden,
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Deze zal worden gehouden in de multifunctionele ruimte
van ‘t Dorpshuus op;
Donderdag 17 oktober 2019 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. 18-10-2018.
Deze staan in Boogbal nr. 2 en in de digitale Boogbal
op de site van GWVV (pag 12, 13 en 14)
4) Jeugdcommissie.
5) Technische commissie.
6) Sponsorcommissie.
7) Verslag penningmeester.
8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe
kascommissie.
9) Begroting 2019/2020.
11) Bestuursverkiezing,
Freek van Aragon, aftredend en/of herkiesbaar
Werner Wellink, aftredend en/of herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de
vergadering gemeld worden bij het bestuur.
12) Rondvraag.
13) Sluiting.

Tot ziens op 17 oktober a.s.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

Contributie-overzicht
seizoen 2019/2020

O

nderstaand de contributiebedragen zoals die gaan
gelden voor het seizoen 2019/2020.
De eerste contributie-inning zal eind oktober zijn. Iedereen waarvan ik een mailadres heb, zal een paar dagen voor de inning zijn rekening ontvangen via de mail.
Wordt er een bedrag bij u afgeschreven en u hebt geen
bericht gehad stuur dan alsnog een mail naar mij en u
zult voortaan ook uw rekening via de mail ontvangen.

De leden die nog geen machtiging hebben ingeleverd
ontvangen in oktober hun eerste factuur via de post
met het verzoek deze voor de vervaldatum te betalen.
Ook zullen zij een machtiging ontvangen om de contributie automatisch af te laten schrijven. Dit voorkomt
vertraging en scheelt mij veel werk in de administratie.
Onderstaande indeling is op basis van leeftijd en normen van de KNVB.
De peildatum is 1 januari 2019.
De contributie bedragen zien er na indexatie als volgt
uit:
O6 t/m O9 t/m 8 jaar
O10 en O11 t/m 10 jaar
O12 en O13 t/m 12 jaar
O14 en O15 t/m 14 jaar
O16 en O17 t/m 16 jaar
O18 en O19 t/m 18 jaar
O20 19 jaar en senioren
Ondersteunende leden

2010/2011
2008/2009
2006/2007
2004/2005
2002/2003
2000/2001
1999 en <

€
€
€
€
€
€
€
€

61,-86,-88,-98,-102,-112,-178,-22,--

Voor studenten (vanaf 18 jaar op 1 januari 2019) geldt
een korting van € 58,--.
Studenten worden verzocht een kopie van hun studentenpas (schooljaar 2019/2020) aan mij te mailen.
Zodra ik deze heb ontvangen, zal ik de korting verrekenen.
Mailen: andrejansen@telfort.nl of bij mij in de bus:
Vicarisweg 10 Varsselder.

Met sportieve groet, Het bestuur.

Confidencus Groep bv
Werkgelegenheid
& advisering
De Confidencus Groep biedt duurzame kansen voor
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op
de arbeidsmarkt en adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inzetten van de juiste concepten, methoden en middelen bij het in dienst nemen van deze
mensen.
www.confidencus.nl
Boogbal nr. 1

De maanden van inning zijn:
Jaarbedrag in oktober.
Halfjaar bedrag in oktober en maart.
Kwartaal bedragen in oktober, december, maart en
mei
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd aanspreken
of mailen (andrejansen@telfort.nl).

Met vriendelijke voetbalgroeten,

André Jansen
Penningmeester
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I

nmiddels zijn we drie competitie wedstrijden onderweg met GWVV 1. We zijn
tegen fc Bergh gestart met een mooie
overwinning. Volgens velen is de fusieclub een goede titelkandidaat in de
vierde klasse C. Toch wist de wereldploeg, onder leiding van "Eddy", het
tegendeel te bewijzen. Gwvv kwam op
achterstand toen de centrale verdediger van fc Bergh na miscommunicatie in de verdediging
vrij kon inkoppen. In de tweede helft werd gwvv gevaarlijker wat resulteerde in meerdere kansrijke aanvallen. Een vrije trap van Dirk Jansen eindigde op de lat. In
de 89ste minuut werd het aanvallende spel beloond
met een voorzet van Sem schepers op Cas de Neling die
de bal aan nam en uit de lucht in de lange hoek schoot.
gwvv leek genoegen te nemen met een gelijkspel maar
door een uiterste krachtsinspanning van het hele team
en in het bijzonder Jelle Visser werd het feest nog groter. Jelle stoomde op via de rechterflank en gaf een afgemeten voorzet op Cas die de bal alleen nog maar
hoefde in te tikken. Door de echte wil om te winnen en
erin te blijven geloven waren de eerste 3 punten een
feit. Helaas kwam er daarna zand in de motor, waardoor de wedstrijd tegen KSV na de 1-1 troosteloos
doodbloedde. Na een zeer snelle 1- 0 in de tweede minuut van Sam overbeek kopte de boomlange linksback
van ksv een corner binnen. Weer werd er naar elkaar
gekeken en vroegen de spelers van gwvv zich af hoe
een speler weer zo vrij in kon koppen. Er waren nog
enkele kansen voor onder andere Cas en Robin maar de
bal wilde er niet meer in en gezien de tweede helft
waarin ksv het betere spel had was een gelijkspel een
terechte uitslag, 1-1. Vanwege de kermis in Baak mochten we op donderdagavond alweer afreizen richting
Steenderen voor de derde wedstrijd in de competitie
tegen nog een fusieclub genaam Basteom. Op een matig verlicht veld
kwam basteom
op voorsprong.
Het was weer
een corner waar
gwvv verkeerd
stond en de centrale verdediger
tussen 2 gwvv
spelers en keeper Casper Bussink de bal per
ongeluk tegen
zich aankreeg en
de bal tegen de
touwen vloog.

Voor meer foto’s;
Bekerwedstrijden;
GWVV-Montferland; https://myalbum.com/album/5aaxkvQWVHRy
GWVV-Millingen; https://myalbum.com/album/tcCwACGN3KQE

Kom kijken naar ons 1e elftal!
13 oktober
20 oktober
27 oktober
3 november
10 november

GWVV 1
MEC 1
GWVV 1
Fc Dinxperlo
GWVV 1

-

sc Meddo 1
GWVV 1
Ulftse Boys 1
GWVV
AD’69 1

Boogbal nr. 1
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aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:30 uur
aanvang 14:00 uur

(vervolg GWVV 1)

BOOGBAL SEIZOEN 2019- 2020

Gwvv kwam op 1-1
na een indraaiende
vrije trap van Dirk
Jansen die door niemand meer werd
aangeraakt. Net
voor rust kwam
Basteom op een 2-1
voorsprong na geklungel in de verdediging. Na de rust kwam Basteom zelfs op 3-1 voorsprong na slecht uitverdedigen van de defensie. De
strijd leek gestreden was het niet dat Robin Klompenhouwer binnen 2 minuten fraai de 3-2 binnenschoot in
het dak van het doel. Het werd zelfs 3-3 door een kopbal van de zeer goed ingevallen Thomas Wissing die
een voorzet van Cas de Neling vrij kon inkoppen. Het
geloof was terug en beide ploegen gingen vol voor de
winst waardoor er veel ruimtes onstonden en Basteom
de 4-3 binnen werkte. GWVV leek af te stevenen op de
eerste verliespunten. Toch kwam GWVV nog op 4-4
nadat Thomas Wissing een steekpass op maat gaf aan
Cas en voor zijn verdediger langs kruisde die hem naar
de grond werkte. Een overduidelijke penalty werd toegekend door de warrig fluitende scheidsrechter en
GWVV had er weer een punt bij. Dirk Jansen schoot de
penalty onberispelijk in de hoek en de wedstrijd was
meteen voorbij.
Gezien de vele nieuwe gezichten in GWVV 1 een prima
seizoenstart met 5 punten uit 3 wedstrijden. Het is tijd
om de puntjes op de i te zetten en dan kan het een
mooi seizoen worden.

Groeten Dirk Jansen

Boogbal nr. 1
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Dit seizoen worden in de volgende
wedstrijden de ballen gesponsord;
22-9-2019 wedstrijd tegen Fc Bergh,
Arno en Manon
13-10-2019 wedstrijd tegen sc Meddo
De Vieftig Club

Ook interesse om een bal te sponsoren neem
dan contact op met
de sponsorcommissie;
Arno Geurts, Freek van Arragon,
Nico Immink, Jan Aalders

Spelregelwijzigingen
Beste bestuurder en/of official,
Met ingang van het seizoen 2019/’20 is een aantal spelregels gewijzigd.
https://www.knvb.nl/nieuws/assist-scheidsrechters/assistscheidsrechters/56605/dit-zijn-de-nieuwe-spelregels-hetseizoen
Ook vind je daar een document met de wijzigingen, inclusief toelichting.
Heb je inhoudelijke vragen? Stuur dan een mail naar spelregels@knvb.nl.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

3 okt.
7 okt.
13 okt.
15 okt.
16 okt.
18 okt.
20 okt.
22 okt.
22 okt.
22 okt.
24 okt.
25 okt.
25 okt.
30 okt.
31 okt.
31 okt.
31 okt.
2 nov.
6 nov.
7 nov.
8 nov.
9 nov.
9 nov.
10 nov.
12 nov.
13 nov.
13 nov.

Koen Offenberg
Owijn van Mulligen
Nico Immink
Peter Berendsen
Saskia van de Pavert-Hebinck
Theo Vonk
Mark Kemperman
Daan Kroesen
Dylano Aalders
Martijn Klompenhouwer
Thomas Wissing
Sven Maatman
Eric Huls
Julian Frazer
Hugo te Kaat
Sam Overbeek
Koen Nieuwenhuis
William Knipping
Gijs Roseboom
Rick Hendrixen
Jos Mulder
Ferdie van de Pavert
Frank Rots
Arno Geurts
Noud Bolk
Lars Hendrixen
Sven Huls

Boogbal nr. 1

O

ok dit jaar zijn we weer gestart met de rubriek ‘’in de aanval’’ Welk team van GWVV weet
dit jaar weer met zijn doelpunten de meeste punten bij elkaar te scoren. De spelregels zijn dit jaar
als volgt: Elke goal die een team scoort levert één
punt op. Doelpunten gescoord in uitwedstrijden
leveren dubbele punten op. Tegendoelpunten zijn
niet van toepassing, enkel de zelf gescoorde doelpunten tellen mee voor het klassement. Vorig jaar
heeft het 4e elftal de eind overwinning gepakt, deze lijn hebben ze het nieuwe seizoen weer doorgetrokken. Met een korfbaluitslag van 6-6 hebben ze
de dubbele cijfers al weer gehaald. Ook het 2e
elftal zal dit jaar alle zeilen moeten bijzetten om
tot scoren te komen. Ingedeeld in een klasse hoger door het behaalde kampioenschap zullen dit
seizoen de doelpunten niet van zelf komen.
Elftal:
GWVV 4
GWVV 1
GWVV 3
GWVV 2
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I

n de maanden juli-september zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham.
De aanvang van het seizoen 2019-2020 waarin GWVV
1 een verjongingskuur heeft ondergaan, een herstart
van GWVV 3 onder de bezielende leiding van Erik Frazer en Clemens Wissing, GWVV 2 die de competitie
start in de 3e klasse. Allen werden genomineerd er kan
er echter maar één uitverkoren worden en dat is deze
maand .......................... Theo van Niersen, erevoorzitter van G.W.V.V.. Theo bereikte in de maand juli de
respectabele leeftijd van 80 jaar. In deze rubriek zullen
we Theo o.a. een aantal vragen stellen over het GWVV
van toen, toen hij nog de preses was van deze mooie
club, en hoe hij op deze leeftijd nog zo vitaal blijft.

Hallo Theo,
Natuurlijk als eerste proficiat met je 80-ste verjaardag
in goede gezondheid.
Velen kennen je binnen de vereniging natuurlijk als
erevoorzitter, toch willen we je vragen je even voor te
stellen aan de lezers die je nog niet zo goed kennen?
Ik kom uit een oerdegelijk agrarisch gezin met
7 kinderen, waarvan 6
jongens [dus altijd voetbalmaatjes] wonende
toentertijd in Wieken.
Na de lagere school in
Gendringen, de ULO in
Ulft en de rooms katholieke kweekschool Insula Dei in Arnhem werd
ik in 1962 benoemd aan
de Pius X-school als onderwijzer voor de klassen 3 en 4. Dit werd
echter februari 1964,
omdat ik in militaire
Theo werd in 2002 geridderd als
dienst moest. In de
lid in de orde
klassen, die ik toen
kreeg , zaten veel voetvan Oranje Nassau.
baljongens en omdat
het voetbalveld toen vlak bij Vicarisweg 18 lag , zag ik
ze vaak spelen en dat interesseerde mij erg. En zo is
het gekomen. dat ik bij GWVV kwam.
In 1974 [na de nodige studie] werd ik benoemd tot leraar Duits en Nederlands aan de St. Willibrord-mavo in
Doetinchem. Deze school ging in 1992 samen met het
St. Ludger-college waar ik tot de grote vakantie
1999 Duits heb gegeven. Ik woon nog steeds op Vicarisweg 18. Nu al 11 jaar alleen , omdat op 17 maart
2008 Thea, mijn steun en toeverlaat en lief is overleden.

Kort na de oprichting van G.W.V.V. was je al snel actief
voor de club. Wat zijn voor jou persoonlijk de hoogte/
dieptepunten van de club?
Boogbal nr. 1

De hoogtepunten
waren talrijk. Het
belangrijkste
hoogtepunt was
het ontstaan van
vele vriendschappen, waarvan er
nog vele bestaan
en de waardering,
die we als GWVVgroep kregen.
Theo’s huldiging 50 jaar GWVV.
Of dat nu de bestuursgroep, een bouwgroep, een feestgroep of een
andere activiteitengroep was ,maakt niets uit. Ook het
in vele jaren uitgroeien van een café-club tot een club
met een volledige accommodatie is iets, wat ons allemaal heel trots mag maken. Dit geldt voor alle leden
uit die periode en niet alleen voor het bestuur en zeker
niet alleen voor mij. GWVV mag trots zijn op het feit,
dat deze vereniging het brede fundament is, waarop
het dorpshuis gebouwd kon worden. Een paar dieptepunten waren er ook, met name de teloorgang van
vriendschappen door maatregelen, die genomen moesten worden, maar die voor niet iedereen acceptabel
waren.

Wat was de reden voor jou om je met ziel en zaligheid,
in de tijd dat elk dubbeltje nog omgedraaid moest worden, in te zetten voor G.W.V.V.?
Sociale betrokkenheid is me van huis uit met de paplepel in gegeven. Mijn vader was naast landbouwer ook
erg actief in allerlei functies in Gendringen en omstreken. Door contacten met ouders en de jeugd ontstonden er allerlei relaties en zo zagen wij [ook Thea] , dat
er buiten gezin, school en studie “van alles” te doen
was.

Vele functies heb je bekleed binnen GWVV, Jeugd bestuurslid, Jeugdvoorzitter, Boogbalredacteur, Voorzitter, coördinator Barploeg en zittingen in vele commissies. En mogelijk functies die we nog over het hoofd
hebben gezien. Wat heb jij in al die tijd de mooiste/
leukste functie gevonden en waarom juist deze?
Een belangrijke functie ,die nooit in hoofdletters genoemd is, was het lid zijn van het Stichtingsbestuur, dat
het beheer over de sport- en kleedaccommodatie uitoefende. Dit bestuur kwam pas in 1977 tot stand, terwijl de accommodatie al in 1974 in gebruik werd genomen. Drie jaren van onenigheid tussen het schoolkerkbestuur en GWVV vond een einde na 2 avondzittingen op het gemeentehuis in Gendringen waar 2 bestuursleden van het school-kerkbestuur de gemeentesecretaris, de notaris en Ben Hendriksen en ondergetekende vele uren met mekaar onderhandeld hebben en
tot een oplossing zijn gekomen. Niet een 9-mans bestuur, niet een 7-mans bestuur maar een 5-mans bestuur met 2 leden van het school-kerkbestuur, waaronder de voorzitter, 2 leden van GWVV, waaronder de
penningmeester en 1 lid van de overige verenigingen
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Ben jezelf ooit actief voetballer geweest of heb je hier
nooit de behoefte toe gehad?

GWVV bestuur 1993-1994 onder voorzitterschap van Theo.

als secretaris. Door het goede beleid van dit bestuur
kon de Stichting een zeer belangrijke rol spelen in het
ontstaan van het dorpshuis.
Het is erg moeilijk aan te geven welke functie het leuks
was. Als het om het lachen gaat, dan natuurlijk het
werken in de barcommissie en vooral achter de bar.
Dat was soms lachen, gieren en brullen. Ook mijn
steun en toeverlaat bij de barwerkzaamheden, Thea,
vond dat erg leuk, stond er vaak en viel vaak in als het
nodig was. Maar ook in de redactie was erg veel plezier. Voornoemd plezier is een ander leuk, dan de genoegdoening, die je kunt hebben na het oplossen van
moeilijke problemen.

Als voorzitter/bestuur/club moet je soms knopen doorhakken, alhoewel dat besluit voor sommigen erg teleurstellend uit kan vallen. Kan jij je nog herinneren
waar je, voor er een definitief besluit viel, eerst nog
een nachtje over moest slapen?
Ja, er gingen al jaren vragen rond binnen GWVV over
een eigen clubhuis. Terwijl café Mulder ons “huis’' was.
Niet openlijk in de vergadering, want toen was Frans
Mulder nog secretaris. Maar links en rechts in het geniep. Ook binnen het bestuur werd dit een thema. Ik
en meerderen binnen het bestuur vonden, dat we
moesten wachten tot Frans en Alie zelf aangaven dat
ze wilden stoppen. Ergens kwam het gerucht vandaan,
zoals alle geruchten, dat dat tijdstip naderde. Na overleg met enkele bestuursleden ben ik toen naar Frans
en Alie gestapt en met hen het thema besproken
Toen zei Frans ”Ga maar plannen maken, want over 2
jaar stoppen we“. Op 20 juli 1982 [mijn verjaardag],
nog geen 3 weken na ons gesprek, kreeg Frans een
hartaanval bij het wassen van zijn auto en overleed.
Alie stelde zich zeer GWVV-minded op en stelde 2 jaar,
tot we ons clubhuis klaar hadden, het café beschikbaar
aan GWVV.

Mijn voetbalkunsten heb ik alleen kunnen vertonen op
zeer plaatselijk [Wiekens] niveau in wedstrijden tegen
een jongensteam van de Anholtseweg en ooit een wedstrijd tegen jongens uit Azewijn, waar een medespeler
van mij per ongeluk de bal keihard tegen mijn hoofd
schoot. Toevalligerwijze vloog de bal de goal in. Ik had
dus gescoord. Daarna had ik zo’n hoofdpijn, dat ik onderweg naar huis moest overgeven. We hadden wel
met 2-1 gewonnen. Ook heb ik, als leerling van klas 2
meegedaan in een wedstrijd van de mulo uit Ulft tegen
de mulo uit Silvolde, terwijl daar allemaal 4-de klassers
speelden. Het zal wel zijn, omdat ze een speler te kort
kwamen. Dus....In mijn jeugd ben ik geen lid van een
voetbalclub geweest. Wel hadden we bij huis een voetbalveldje met twee goals, waarbij de bovenlat een
touw was en waar de goals een stuk kleiner waren.
Hier werd dagelijks gevoetbald. Later heb ik me wel
eens afgevraagd, waarom ik, toen ik op 24-jarige
leeftijd in Varsselder kwam, niet ben gaan voetballen.
Ik weet het echt niet.

Je bent erevoorzitter van GWVV, wat is je gevoel erbij
om je erevoorzitter van GWVV te mogen noemen?
Ik ben daarop heeeeeel trots. Zo lang ik er ben, mag er
ook geen tweede benoemd worden. Mocht dat gebeuren, dan lever ik mijn eretitel in. MAAR..... Eigenlijk is
deze titel voor het bestuur of de besturen, met wie ik
heb samengewerkt. Als voorzitter alleen bereik je
niets. Ik heb het geluk gehad, dat ik zeer gemotiveerde
en zeer deskundige medebestuurders heb gehad. In
mijn hele periode is het niet voorgekomen, dat de
stemmen staakten en ik de doorslag moest geven.
Dreigde zoiets, dan werd het thema teruggenomen en
op de agenda van de volgende vergadering gezet, zodat er meer tijd van overleg en studie was. Je kunt als
bestuur zoveel tot stand brengen, wanneer je mensen
hebt als; Ben, Gert, Bennie, Teun, Joop en Wim en wat
later Arnold, Paul, Jules, Hans, Leo, Theo, en Nico. en
met een extra stip Jan als de grote jeugdman en Nico,
jazeker, de grote Boogbalman. Natuurlijk met al jullie
medewerkers voor de buitenwereld staat de voorzitter
daarvoor en wordt de aangesproken persoon en krijgt
dan een onderscheiding. Maar nogmaals die onderscheiding deel ik met de genoemden en nog veel meer
leden.

Als je de GWVV tijd van toen naast de GWVV tijd van
heden legt, welke opmerkelijke verschillen zijn er dan
te bespeuren?

Terugkomend op de vraag voor het nemen van belangrijke besluiten, staat natuurlijk het belangrijke besluit
om met GWVV het traject in te stappen waar met alle
verenigingen van Varsselder-Veldhunten vanuit de 'één
bar' gedachte (één gezamenlijke bar) te gaan werken
waar dan ook het Dorpshuus uit is ontstaan. Voor
GWVV betekende deze ommekeer ook in financiële zin
nogal wat. Hoe heb jij deze voor GWVV belangrijke ommekeer beleefd?

Het grote verschil is de soberheid van toen in vergelijking met de weelde en de overdaad van nu.
Een onderwerp waar je al gauw de opmerking hoort:
“Niet zeuren over toen” of woorden van die strekking.
Toen kon het niet anders. Nu wel. En als er vele sponsoren zijn, die willen betalen en als je zo’n prachtige
accommodatie kunt realiseren en als dat financieel
allemaal kan, ja waarom niet, maar het is en blijft , vergeleken met vroeger een enorm verschil.

In mijn tijd als voorzitter kwam dit thema slechts zijdelings aan de orde. Er werd wel eens over gepraat, maar
we hoefden nog geen standpunt in te nemen. We vonden ons zelf sterk genoeg. We hadden immers alles.
Een goede accommodatie, een tribune, een goede eigen ruimte voor besprekingen en de boogbal en met
werkplaats, een goede verlichting en vooral een prachtig clubhuis. Vele malen mooier en origineler dan het
huidige. Ik weet niet welke architect verantwoordelijk

Boogbal nr. 1
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is voor de huidige indeling, die ik nooit goedgekeurd
zou hebben . Met name de vergaderruimte vind ik foeilelijk en de plaats van de wc’s is belachelijk. Als Jan Freriks dit ook getekend heeft, dan maak ik me ernstig
zorgen om hem.

Mogen we uit bovengenoemd antwoord opmaken dat
je geen fervent voorstander was van dit genomen besluit, waarbij G.W.V.V. niet alleen koos voor de continuïteit van de leefbaarheid in het dorp maar zeker ook
voor continuïteit in de toekomst voor voetbalvereniging G.W.V.V.?
Ik was zeker geen voorstander van dit concept. Zelfs
heb ik er vaker bij de toenmalige voorzitter Wim op
aangedrongen die samensmelting niet te laten plaatsvinden. Het laatste gesprek daarover vond plaats in het
Radboudziekenhuis in Nijmegen. Thea zat op een afstandje in een rolstoel aan een beademingsapparaat
met Anja te proberen om iets te drinken. Wij, Wim en
ik, hadden over het Clubhuis een gesprek, waarin ik
mijn zorgen uitsprak. Op het eind zei Wim: “Theo maak
ow geen zörgen, dat geet nooit gebeuren”. Toen ik
weer bij Thea kwam zei ze: ”Ging het weer over het
clubhuus? Geleuf dat now Willem is toch geen lulleman” Wat er daarna allemaal omtrent het clubhuis is
gebeurd, heb ik door de moeilijke tijd, waarin ik terecht kwam, gemist.

Zoals je al aangeeft ligt het fundament van het Dorpshuus bij het financieel verantwoord beleid van toen oa.
de Stichting Sportbelangen destijds. Ook GWVV heeft
altijd penningmeesters gekend (en nog steeds) die hier
verantwoord mee om gingen. Wat zou jij de huidige
generatie w.o. het GWVV bestuur, maar ook de Stichting Gemeenschapshuis mee willen geven op het pad
dat gezamenlijk met alle verenigingen ingeslagen is?
Ik heb te weinig kennis van de huidige situatie om daarover een oordeel te kunnen geven. er zullen ongetwijfeld goede praktische afspraken zijn gemaakt met alle
barmedewerkers, maar alles staat en valt bij de uitvoering daarvan.

(catacomben) heb je allemaal meegemaakt. Welke
bouw staat je nog het meeste bij en waarom?
De bouw van het clubhuis was een geweldig gebeuren.
De leider, uitvoerder van de bouw was Karel Arentz.
Ondanks een zeer tragische gebeurtenis in zijn gezin
heeft hij die taak voortreffelijk uitgevoerd. Ongetwijfeld had hij zijn mensen, die zijn aanwijzingen konden
uitvoeren, zonder dat hij er de hele dag bij was. Onvergetelijk was het feest op de GWVV-dag in de kantineruimte, dat nog geen dak had.
Voor mezelf is het feit, dat we toch een kelder hebben
mogen bouwen. Een klein verhaaltje: Op vrijdagavond
ging ik met een aantal jeugdspelers de klinkers weghalen op de ruimte, waar het clubhuis zou komen. Op blz.
72 van het boek 25-jaar GWVV-_historie staat een foto
van de groep. De volgende dag gingen een aantal leden, maar ook Gert Vredegoor met een of ander graaftrekkertje aan de slag. Op de hoek van de gymzaal
stootte men op een drassig stuk. Dat moest eruit. Er
ontstond een groot gat, juist op de plaats waar de architect een kelder had gepland. Die mocht onder geen
beding van de gemeente er komen, want geen enkele
voetbalvereniging in de gemeente had een kelder.
Dus.. GWVV ook niet. Toen de gravers eindelijk vaste
grond hadden, was er een gat ontstaan, waar gemakkelijk de kelder in kon. Toch te gek, dat we dat gat
weer moesten volgooien met zand. ‘s Avonds heb ik
toen Gerard van Eck, wethouder van de gemeente gebeld en hem uitgenodigd de volgende dag te komen bij
de thuiswedstrijd. Hij kwam en zag het gat. Ik heb hem
toen kunnen overtuigen dat het voor ons gemakkelijker was een kelder te bouwen, dan de andere weg.
”Theo, je brengt me in de problemen, maar ik ga het
proberen. Ik bel je woensdagavond.” Hij belde en zei:
”Doe het maar, maar er komen problemen, want de
gemeente-opzichter weet nog van niets. De kelder was
voor driekwart klaar, toen plotseling de opzichter bij de
bouw stond.” Wat is dat nou?” “Dit hebben we overlegt met de wethouder” was het antwoord met een
onnozel gezicht. Boos draaide hij zich om en beende
weg. Hij is nooit meer bij de bouw geweest.

Fons Arendonk noemden ze destijds (bouw sporthal
1973/1974) ook wel 'de bouwvoorzitter' van GWVV. Als
je de vele (ver)bouw projecten bekijkt die jij in je
'ambtsperiode' heb meegemaakt kunnen we je ook wel
een 'bouwvoorzitter' noemen. De kantine, de tribune
en de aanbouw aan de kleedaccommodaties

Opening kantine GWVV 5 oktober 1984,
de officiële openingshandeling werd verricht
door wethouder Gerard van Eck.

Enkele stellingen;
Varsselder of Wieken? Varsselder hier ligt een belangOpening van de uitbreiding kleedaccommodatie 1995.
V.l.n.r. Erik Jansen, Theo Jansen, Theo van Niersen en
Bertus Aaldering.
Boogbal nr. 1

rijk deel van ons/mijn leven

Delfts Blauw of modeltreinen? Modeltreinen. Op de

bouw van de spoorbaan voor de modeltreinen kon ik
me helemaal uitleven. Nog steeds zie ik het schilderwerk van Thea en de treintjes lopen nog steeds.
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Voorzitter of barman? Voorzitter. Niet om het ere-

maar wel om dat wat we tot stand hebben gebracht.
Boogbalmarathon of Boogbalfietstoertocht? Boogbalfietstocht. Die heb ik voor een belangrijk deel zelf uitgezet. En fietsen is één van mijn hobby,s . Ik ben geen
Jan Roes die een tocht pas leuk vindt, wanneer die
meer dan 100 km. is. Voor mij is een tocht van 70 geen
probleem. Soms wat korter en soms wat langer.
Tennis of fietsen? Hierin kan ik geen keuze maken. Fietsen doe ik tegenwoordig veel alleen, op momenten die
mij goed uitkomen en tennissen is een gezelschapsspel,
dat ik ook niet wil missen. Overigens zijn beide zeer
gezond en eenieder aan te raden.
20, 30, 40, 50, 60, 70 of 80 jaar? Iedereen wil natuurlijk
minstens 80 worden. Ik besef heel goed, dat ik voor
een 80-ger heel goed kan. Daar ben ik dankbaar voor.
Aan wie? Dat mag iedereen zelf invullen.

Theo, wordt tijdens nieuwjaarsbijeenkomst 2002 door Gert
Ketelaar benoemt tot erevoorzitter van GWVV.

bijzonder geinspireerd door raken?
Aan geklaag en gezeur. [In een liedje op mijn 80-ste
verjaardag stond over mij: ”geen gezanik, geen gezeur,
altijd een goed humeur.”] Door in een groep iets positiefs te doen, kan ik fanatiek worden.

Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor
maken?
Voor niets. De dag is al lang genoeg en goed slapen is
heel belangrijk. Alleen in nood mag men altijd een beroep op mij doen.

Theo en Thea na een Boogbalfietstoertocht
Je ziet er nog goed uit en bent voor je leeftijd behoorlijk fit en gezond, kun je hier 'een tipje van de sluier' of
wel 'het geheim van de smid' prijsgeven?
Als ik naar mijn broers en zus kijk, moet ik wel tot de
conclusie komen, dat we zeer goede genen hebben.
Dan durf ik gerust te stellen dat ik, ondanks zo nu en
dan wel eens een uitglijder, gezond geleefd heb. D.w.z.
gezond eten, matig drankgebruik, veel bewegen, fietsen en tennissen en fitnessen, gemiddeld wel 6 keer
per week, op tijd rusten en vooral niet stressen.

Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor je zijn?
Ik vind, dat binnen het voetbal het gepraat, gezeur en
zelfs onfatsoenlijke opmerkingen maken tegen de
scheidsrechter streng gestraft moet worden.

Waar ben je naast het ere-voorzitterschap GWVV trots
op in je leven?
Op mijn kinderen: Ben en Frederique, Anja en Eugéne
en Ruth en Eric. Drie prima gezinnen met opgroeiende
jeugd, met de nodige puberale problemen, waarmee
goed wordt omgegaan.
En... ze zijn lief voor mij. Ik kan absoluut niet koken.
Dat hoef ik ook niet, want ik eet minstens 4x per week
bij één van de kinderen, krijg nog wat mee voor één of
twee maaltijden en zo komt Theo de week wel door.
Bovendien hebben ze met hun zessen zes banen en
goede en zes auto’s. Mijn liefje wat wil je nog meer.

Waar heb je een bloedhekel aan en waar kun je juist
Boogbal nr. 1

Hierbij geven je de gelegenheid om terug te komen op
één van de gestelde vragen of misschien denk je waarom hebben ze mij dit of dat niet gevraagd dan mag je
die vraag nu aan jezelf stellen of heb je zo nog een losse opmerking.
Je wilde mij ook een soort bouw-voorzitter maken.
Over het clubhuis heb ik het nodige verteld. Over de
tribune wil ik de naam van Leo Jansen sr. noemen. Dat
was helemaal zijn ding. Hij regelde alles. daar hoefde ik
als volkomen ondeskundige, je weet wel zo’n schoolmeester, helemaal niets voor te doen. Voor de catacomben geldt dit zelfde, maar dan noem ik Paul Schut.
Hij regelde alles. Ook is toen de naam van Ferenc genoemd, ik denk vooral, omdat hij daar zoveel uren aan
besteed heeft, maar dit is gissen.
Tot slot: Ik heb nogal wat mensen bij naam genoemd.
Dat is gevaarlijk, omdat je wel eens iemand kunt vergeten, wees er van overtuigd, dat ik absoluut niemand op
welke manier dan ook te kort zou willen doen. GWVV
zit diep in mijn hart. En dat zal altijd zo blijven.
Ik wens het bestuur alle wijsheid toe bij het leiding geven aan deze fantastische club, alle vrijwilligers veel
werkplezier en alle leden veel sportplezier bij GWVV.

Theo, bedankt, het was
leuk en een hele eer om
je te gast te hebben in
deze rubriek Opvallend
op de Buitenham. Wij
wensen je heel veel succes met al de hobby’s
die je hebt en zeker niet
onbelangrijk dat je deze
in goede gezondheid uit
kunt blijven oefenen.
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Het vierde

A

an het einde van het seizoen ’18-’19 zou er nog één
keer worden getraind. Maar er kwamen maar zes spelers opdagen, dus werd er besloten om maar naar de
voetbalwedstrijd van de Nederlandse vrouwen tegen
Canada te gaan kijken. Voor Stijn was het oudejaarsavond, dus we zaten al snel achter zo’n heerlijke goudgele rakker. Stijn was trouwens zéér onder de indruk
van de nummer 19 van Canada (niet vanwege haar
spelkwaliteit, maar vanwege de enorme bos hout voor
haar deur). Nadat we het Dorpshuuske van Stijn soldaat hadden gemaakt togen we in opgewekte stemming weer naar huis. De
volgende dag, op zijn 19e
verjaardag bezorgde leider
Nico Stijn het afscheidscadeau van het vierde. Na
één jaar vierde (wat je in
korte tijd veel kunt leren
van een stelletje oude
rotten) promoveert Stijn
naar het derde. Stijn, als je
dit vast houdt, dan speel je
over twee jaar in het eerste.
Zaterdag 29 juni stond het
zomeruitje gepland. Onze grote voetbaluitjesorganisator Tom had stralend weer en een overvol programma
geregeld. ’s Morgens
was het al om negen
uur verzamelen bij ’t
Dorpshuus. Na een leuk
fietstochtje waarbij Herbert de Jong voor wat
verwarring zorgde kwamen we aan in Doetinchem. Hier stond de
huifkar al klaar om ons
de rest van de dag te
vervoeren. De eerste
stop was bij het Onland.
In de tuin, heerlijk in de
schaduw van een grote
boom was het genieten
van een kopje koffie en
voor de liefhebbers een
hard gekookt eitje. Vervolgens namen we weer
plaats in de huifkar voor
het volgende onderdeel.
Voorzichtig werd het eerste
koude biertje genuttigd. Op
aanraden van Gruppenführer Thom bleef het bij dat
ene biertje. Uiteindelijk

van zo’n 30 kilometer door het prachtige coulisselandschap van Vorden en omgeving. Er zat nogal wat verschil in snelheid tussen de diverse Solexen. De wegwijspieten met de kaart voorop de Solex reden het
langzaamst zodat de snelsten
nogal eens een
keer de verkeerde afslag namen.
Na een uurtje
rijden (en Ino
heel veel bijtrappen) kwamen
we bij de Lindesche Molen
aan voor de pauze. Hier trakteerde Tom ons, net als op schoolreisje, op een waterijsje
(een echt raketje). Na nog een uurtje rijden waren we
weer terug in Vorden. Alleen leider Carlo, die normaal
alles goed in de hand heeft, had problemen met zijn
Solex. Ook al kwam dat probleem wel bekend voor (völ
gepruttel en weinig met te beginnen). Op de stoep bij
organisatiebureau Free-wheel werd nog een lekker
koud biertje gedronken voordat de route werd vervolgd. Ino had voor heerlijke hapjes gezorgd en wist op

zijn eigen enthousiaste en smaakvolle manier uit te
leggen wat hij allemaal had gemaakt. De huifkar vervoerde ons via een prachtige route naar het pittoreske
Doesburg. We lagen iets voor op schema, dus konden
we nog even het centrum van Doesburg in voor een
koele versnapering. In het stadsbierhuys de Waag was
plek om met de hele groep samen een heerlijk biertje
te nuttigen. De eigenaar had met veel
moeite de Wifi aan
de praat gekregen
zodat het Nederlands
vrouwenvoetbalteam
via een beamer op
groot scherm was te
bewonderen. Binnen
het vierde zijn een
paar I.T. techneuten (of saboteurs) zodat binnen no time de
Wifi er weer uit lag en we naar
een wit scherm moesten kijken.
Geen nood, want het werd ook
tijd voor de volgende activiteit.
In de haven van Doesburg lag
een sloep (met bijna koud bier)
klaar voor een vaartochtje over
de Oude IJssel. Eerst moesten
we in Doesburg door de sluis en
vervolgens was het een heel
relaxed tochtje richting Laag

werd duidelijk waarom. In Vorden zouden we gaan rijden
op de Solex. Na een
korte uitleg begonnen we aan een
schitterende route
Boogbal nr. 1
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Keppel. Onderweg was er volop tijd om onder het genot van een biertje van de natuur te genieten en even
bij te praten. Ook was er een ontroerend (schoon)vader en (schoon)-zoon momentje. De gastvrouw, annex gids was drukker met het repareren van haar hoed
dan het vertellen over de natuur. Rustig kabbelend in
de zomerzon
bereikten we
Laag Keppel.
Hier gingen we
weer aan wal.
Bij een paar spelers was de temperatuur zo
hoog opgelopen, dat er eerst
een verkoelende
duik moest worden genomen, voordat we weer in de huifkar plaats
konden nemen.
Veilig en wel bereikten we tenslotte het eindpunt: het
terras van Grand Café Hendrixen. Hier werden de dorstige kelen
gesmeerd
met heerlijk
koel bier en
de vermoeienissen van
de dag verdreven met
een smaakvolle maaltijd. Ongemerkt werd
het laat en
kwam er een einde aan deze lange, maar schitterende dag. De
meesten waren zo verstandig om
met de groep mee naar huis terug
te fietsen.
Ik denk dat ik namens het hele
elftal spreek, wanneer ik de gehele
organisatie, maar in het bijzonder
onze grote voetbaluitjesorganisator Tom bedankt voor dit geweldige voetbaluitje als afsluiting van
een geslaagd seizoen.
Ondanks al deze druktes wisten Sander en Christie toch
flink op te schieten met hun nieuwe huis. Volgens goed
gebruik moet er, voor dat de pannen er op liggen een
meiboom worden gezet. Daarom werden de spelers en
aanhang opgetrommeld om op vrijdagavond 12 juli een

meiboom te zetten. Na de koffie bij Theo en Lucia ging
het gezelschap richting Offenberg. Hier werd een
mooie meiboom uitgezocht en vakkundig omgezaagd.
Boogbal nr. 1

Ook volgens goed gebruik moest de boom eerst nat
worden gemaakt, voordat hij kon worden opgeladen.
De bus van Wies, al voor vele doeleinden gebruikt,
bleek ook een goed meiboomvervoersmiddel te zijn. Zo
bereikten we veilig en zonder al te veel moeite het huis
van Nico en Sandra waar de dames met de roosjes ook
al waren. Voordat de krans gemaakt kon worden demonstreerde
Wies nog even
hoe je moet hoelahoepen. Wies is
ook van alle markten thuis. Het
zetten van een
meiboom is een
vermoeiende bezigheid, regelmatig moest er even
worden gepauzeerd om een koele versnapering tot ons te nemen.
Uiteindelijk lukte het om de roosjes in de boom te krijgen en de krans te voorzien van groen. De boom werd
weer opgeladen en in optocht ging het richting bouwplaats. Werner en Marco hadden daar al vakkundig een

gat gegraven dus de
meiboom kon worden
geplaatst. Aan de boom
kwam nog een passend
gedicht waarin Sander
en Christie een gelukkige en vruchtbare tijd in
hun nieuwe huis werd
gewenst. Een prima
stukje werk is er door
het vierde geleverd.
Ook al hebben we een
flinke zomerstorm gehad, het dak waaide
van het AZ stadion,
maar de meiboom van
het vierde bleef fier
overeind staan. Als we
met het vierde wat maken, dan is dat ook kwaliteit. Na al deze activiteiten kon de zomerstop echt beginnen en
konden we onze spieren met al hun pijntjes en kwaaltjes tijd geven om te herstellen tijdens een welverdiende vakantie.

Tijdens de zomerstop is het belangrijk een goede balans te vinden tussen ontspanning en toch de kop erbij
houden. Ino is dat prima gelukt. Sommigen weten ’s
avonds niet van ophouden en drinken het ene na het
andere biertje. Ino (al met de gedachte bij het nieuwe
seizoen) was zo verstandig om op tijd te stoppen met
bierdrinken. Om de tijd wat te doden voordat de rest
mee wilde naar huis deed hij even een dutje. Zeer verpagina 13
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standig van Ino. We zijn
zeer benieuwd wat dit
voor uitwerking heeft
op de prestaties van
“de man van glas” tijdens het komende seizoen.
Na een heerlijke vakantie was het toch ook
weer prettig om te kunnen trainen. Nog niet
iedereen was terug,
maar toch waren er 10
spelers die op donderdagavond 15 augustus
onder leiding van Frans
weer de wei in wilden.
Maar bij aankomst bleken alle deuren op slot te zitten.
Bennie Mulder was met de sleutels (en met Carla) op
vakantie en stonden wij voor een dichte accommodatie. Bennie bedankt!! Gelukkig hielp Edwin ons uit de
brand en konden we ons omkleden. Er was nog wel
wat discussie over de veldkeuze: kunst- of echt gras.
Gekozen werd voor echt gras. Het viel niet mee om na
de vakantie weer te beginnen, maar moe en voldaan
verlieten we na anderhalf uur het veld op weg naar de
douche. Het heeft ook zijn voordelen dat Bennie er niet
is, het water had een geweldige temperatuur. Na de
douche een heerlijk koud biertje, even napraten en de
avond kon niet meer stuk.

De derde trainingsavond
was ook een zeer bijzondere. Het begon al met
het omkleden. Bij het
openen van zijn tas bemerkte Tom Wanders dat
hij twee linkerschoenen
bij zich had. Kleine kinderen overkomt zoiets
nog wel eens, maar dat
verwacht je niet van een
zelfstandig ondernemer
met een gigantisch kachel
imperium. Gelukkig voor
Tom had Sven Huls een
extra paar schoenen bij
zich, weliswaar anderhalve maat te groot. Tom is
het echter wel gewend om op te grote voet te leven
zodat hij toch kon trainen. Eenmaal op het veld
wachtte ons nog een verrassing. Op het tweede veld
waren er voor
het doel twee
16-meter lijnen
aangebracht.
Dat leverde
nogal wat verwarring op.
Misschien is
het raadzaam
voor Bennie
om toch maar
eens een keer naar Specsavers te gaan, voordat er nog
meer ongelukken volgen.
Na afloop van de training was het jaarlijks kelderoverleg. Sommige teams zitten iedere week voor overleg in
de kelder, voor het vierde is één keer per jaar voldoende. Regels en afspraken worden nog eens doorgenoBoogbal nr. 1

men, zodat iedereen weet waar je
aan toe bent. Duidelijk werd dat Petra (van Hans) dit
seizoen er wederom voor zal zorgen
dat we in keurig
gewassen tenues op
het veld verschijnen. Namens alle jongens van het vierde al vast bedankt, Petra. Na deze bespreking bleef er
gelukkig nog tijd over voor het welverdiende biertje.
Zondagmorgen 1 september hebben we de eerste
wedstrijd gespeeld, thuis tegen Silvolde 3. Op voorhand al een mission impossible. Een elftal dat in de
competitie een klasse hoger speelt en met een gemiddelde leeftijd van 22 jaar. Ga er maar aan staan. In het
doel stond onze debutant, Cas Aalders. Met zijn allen
hebben we veel vertrouwen in Cas en Cas heeft er ook
veel zin in om bij het vierde het doel te verdedigen. Het
eerste half uur konden we de jonge gasten uit Silvolde
goed tegenstand bieden. Dat kwam vooral door ons
goede spel. Combinaties lukten goed, er zat veel beweging in ons elftal en in ieder duel zat veel strijd. We
kwamen dankzij een schitterend doelpunt van Jurgen
ook nog op voorsprong. Snel daarna stonden we al met
1 - 2 achter. Tom had de gelijkmaker op de schoen liggen, maar Abraham (van zijn broer Dirk) stond in de
weg. We hadden toen inmiddels zoveel energie verbruikt, dat Silvolde de boventoon ging voeren en we
met 1 - 3 gingen rusten. Na rust hadden we erg veel
moeite om Silvolde bij te benen en werd het uiteindelijk 1 - 9. Maar we bleven proberen te voetballen, er
werd niet op elkaar gekankerd en er werd tot het einde
toe strijd geleverd. Ook Cas heeft een goede debuut
wedstrijd gespeeld. Dat biedt dus perspectief voor de
competitie.
De donderdag die volgde was gelukkig de eerste keer
dat we op kunstgras mochten trainen. Heerlijk!! De
technisch vaardigere spelers komen zo beter tot hun
recht. Het Tikkie - Takkie voetbal kan zo in perfectie
worden uitgevoerd en er vallen ook geen blessures te
betreuren. Jammer dat we niet iedere week op dat
heerlijke veld kunnen trainen en voetballen.

Na de pittige wedstrijd tegen Silvolde stond Ulftse Boys
- 5 op het programma. Op papier misschien niet de
sterkste tegenstander, maar dat is nog geen reden om
slap aan de wedstrijd te beginnen. We begonnen weer
met goed voetbal, de bal werd goed rondgespeeld en
niemand ging onnodig voor eigen succes. Mede daardoor stond de stand
met rust al 1 - 6. Na
rust ging het, zei het op
een iets lager tempo,
gewoon door. Tom had
wel vier keer gescoord
(een echte hattrick),
maar hij had ook vijf
keer onnodig buitenspel
gestaan. De leiding
greep keihard in en wisselde hem. Ze hielden er
zelfs geen rekening mee
dat juist op het moment
van wisselen Duifje
kwam kijken. Later
streek Carlo zich over
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het hart (die goedzak) en wilde Tom weer laten spelen.
Helaas was Tom wat faalangstig, hij durfde niet meer,
hij was bang dat hij onder de ogen van Duifje zou falen.
Hoe anders was het met Hans. Normaal staat hij te
boek als verdediger, maar dit maal mocht hij als rechtsbuiten invallen. En hoe… Met het zilveren jubileum bij
de RABO-bank nog in
de benen maakte hij
de ene na de andere
rush met de bal langs
de zijlijn en gaf daarna
een geweldige voorzet waaruit gemakkelijk kon worden gescoord. Als je 25 minuten mag invallen en
dan 3 geweldige assist
geeft, kun je spreken
van een zéér geslaagde invalbeurt. De
wedstrijd werd uiteindelijk met 1 - 9 gewonnen. Onder een heerlijk najaarszonnetje fietsen we
weer terug naar Varsselder. Onder het genot van een
“Dorpshuusken” van de jarige Theo en Jos werd de
wedstrijd nog eens geanalyseerd en kwamen we tot de
conclusie dat we op de goede weg zijn.

Zondag 15 september stond de laatste bekerwedstrijd
op het programma, uit tegen Gendringen - 3. Wederom een zeer jeugdige tegenstander dus konden we
weer volop aan de bak. Er waren nogal wat pijntjes na
de training van donderdag, maar er kon toch een waardig elftal op de mat gepresenteerd worden. Paul was er
voor het eerst dit seizoen weer bij, miste nog wel wat
wedstrijd ritme maar wist dat met veel inzet te compenseren. Rick genoot nog van Priscilla en een welverdiende vakantie. Werner was nog afgepeigerd na een
weekje Italië met al die signora’s en Ino wilde zijn liezen na bijna een jaar blessureleed weer eens in een
echte wedstrijd testen. Vanaf de bank werd er kritisch
doch rechtvaardig gecoacht. Maar dat mocht niet ba-
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ten, al snel liepen we achter de feiten aan. Bart wist
twee keer te scoren, beide keren was de keeper kansloos. Cas was niet zo blij met het tweede doelpunt van
Bart. Tegen het einde van de wedstrijd legde Olaf er
nog één onhoudbaar voor de keeper in. Met een 5 - 2
nederlaag fietsten we onder een heerlijk najaarszonnetje terug naar Varsselder. We hebben in de beker twee
keer verloren en één keer gewonnen. We hebben tijdens de gehele voorbereiding maar één keer op kunstgras getraind, de donderdag voor de overwinning. Dat
kan geen toeval zijn. De T.C. zou het eigenlijk zo moeten organiseren dat we veel vaker op kunstgras kunnen
trainen en spelen. Dan komen onze spelkwaliteiten
veel beter tot zijn recht. ’s Middags kregen we te horen
dat de hint in het gedicht op de meiboom voor Sander
en Christie niet voor niets is geweest. De familie verwacht gezinsuitbreiding. Proficiat Sander en Christie.

De BundesKriminalPolizei is naarstig op zoek naar de
bestuurder van een auto met Nederlands kenteken. De
auto staat geregistreerd bij een kachelboer uit ’sHeerenberg. De bestuurder wordt er van verdacht met
onverantwoorde snelheid
(meer dan 44 kilometer
overschrijding) te hebben
gereden. De bestuurder
hangt een fikse geldboete,
een maand rijontzegging in
Duitsland, een strafpunt
op het rijbewijs en een
kratje voor het vierde boven het hoofd. De BundesKriminalPolizei heeft
een vage foto van de bestuurder. Weet u wie de
bestuurder c.q. dader van
dit zéér ernstige delict is,
neemt u dan contact op
met de BundesKriminalPolizei; telefoon 4711 - 4711.
Dank voor uw medewerking.
Op zondagmorgen 22 september begon dan eindelijk
de nieuwe competitie. De verwachtingen voor dit seizoen zijn groots. In de voorbereiding is er in grote getale hard getraind en het gehele vierde is super fit en
messcherp. De eerste wedstrijd moesten we gelijk al
aantreden tegen een titelkandidaat: Megchelen - 2.
Een zeer sterke tegenstander, waar we het moeilijk
tegen hadden. We deden onze uiterste best en hadden
ook best wel veel geluk (als ik vooraf had geweten dat
we zoveel geluk hadden, dan had ik ook nog een lot uit
de staatsloterij gekocht!). Na een pittige strijd konden
we met een 2 - 2 eindstand onder de douche, Ino toonde in de eerste helft met een geweldig afstandsschot
hoe scherp hij is. In de tweede helft toonde Rick H. dat
hij na 10 dagen Mallorca nog steeds weet wat scoren
is. Het laatste half uur kwamen we sterk onder druk te
staan, maar onze geweldige leiders pasten een ijzersterke wissel toe. Tom, nog steeds brak van de avond
ervoor, werd vervangen door de superfitte aanstaande
vader Sander. Mede hierdoor konden we het gelijkspel
veilig stellen. Voordat we de terugreis naar Varsselder
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aanvaarden trakteerde Theo
zich al vast op een biertje. Als je
op je zestigste nog zo speelt,
heb je dat biertje dubbel en
dwars verdiend. Helaas had Tom
er moeite mee dat Theo direct
na de wedstrijd een biertje
dronk, maar je kunt beter na
een uitmuntend gespeelde wedstrijd een biertje drinken dan
dat je je de avond voor een wedstrijd helemaal vol laat lopen en
als een natte krant over het veld
zwalkt.

De laatste wedstrijd van september was tegen Silvolde
- 5. De herfst had echt zijn intrede gedaan. We dachten
dat Megchelen - 2 wel de sterkste tegenstander zou
zijn, maar Silvolde – 5 deed er zeker niet voor onder.
Wij waren op volle sterkte, maar Silvolde had zich met
enkele gastspelers versterkt, zodoende konden we vol
aan de bak. Het spel was weer goed, er werd hard gewerkt en de ballen werden secuur en doordacht rondgespeeld. Helaas konden we het niet voorkomen dat
Silvolde met rust al met 0 – 2 voor stond. Zelf creëerden we ook
wel een paar
kansjes,
maar we
kwamen niet
verder dan
twee keer
het aluminium te raken.
Tegen het
einde van de
eerste helft
wist Jurgen
met een
spectaculaire actie de
derde tegentreffer te voorkomen. Hij lag al op de grond toen de
tegenstander hard uithaalde. Met uiterste inspanning
wist Jurgen zijn achterwerk nog omhoog te duwen. De
bal raakte nog
net Jurgens
achterwerk en
ging zodoende
net over. Dit
leverde Jurgen
volkomen terecht het predicaat “Player of
the Match” op.
In de tweede
helft kregen we
iets meer grip op
de wedstrijd,
maar helaas konden we dat niet
tot uitdrukking
brengen met
doelpunten. Het
bleef helaas 0 –
2. Moe van de
zware strijd en
niet helemaal
Boogbal nr. 1

voldaan vanwege de nederlaag ging het richting kleedkamer. Na een warme douche en een goudgele rakker
zag de wereld, ondanks de herfstbuien er weer een
stukje zonniger uit. Na twee wedstrijden hebben we
helaas nog maar één punt, ondanks het goede spel. Dit
geeft wel aan dat we dit jaar zwaar ingedeeld zijn.
Behalve met voetballen zijn we ook nog druk met de
organisatie van een andere grote en bijzondere gebeurtenis. Op 30 november
wordt Hans 50 en krijgt hij
eindelijk de wijsheid van Abraham. Zo’n gebeurtenis kun en
mag je niet zomaar voorbij
laten gaan en gezien de ideeën die we hebben moeten we
op tijd met de voorbereiding
beginnen. Ik denk dat het een
vlammende happening gaat
worden waarvan de hete
gloed nog lang in het hele
dorp merkbaar zal zijn. In de volgende Boogbal zal er
ongetwijfeld meer over dit megafestijn worden meegedeeld.

Met een sportieve groet, Tonny.

Bericht van het
promoteam
Vieftig club GWVV

E

en nieuw seizoen ook voor de Vieftig club.
Normaliter zouden we in oktober altijd onze Vieftigcluboavond hebben. Het promoteam heeft besloten
om dit keer het in de rustige wintermaanden te organiseren. Dus degenen die hebben zitten wachten op een
uitnodiging, ja het klopt dat je geen uitnodiging hebt
ontvangen. In december ruimschoots voor de te houden Vieftigoavend op zaterdag 1 februari zullen we
jullie hierover informeren. Tevens vragen we dan weer
om bestedingsdoelen voor te dragen voor het seizoen
2019-2020. Denk hier dus alvast over na.

Noteer alvast in je agenda;
zaterdag 1 februari 2020 Vieftigoavend!

H

et promoteam is bezig met de organisatie om weer
een wedstrijd te bezoeken. Aangezien het voorgaande
bezoek in Enschede aan de Grolsch Veste een succes
was gaan we hoogstwaarschijnlijk op zaterdag 21
maart naar de wedstrijd Fc Twente - ADO den Haag. Er
moeten nog wat plooien recht worden gestreken, maar
zodra we de definitieve reservering rond hebben informeren we hier over.
Dus;
Zaterdag 1 februari 2020; Vieftigoavend
Zaterdag 21 maart 2020; wedstrijdbezoek;
Fc Twente—Ado Den Haag.

Met vriendelijke sportgroet Promoteam Vieftig club;
Jos Mulder, Nico Immink, Freek van Arragon, Arno
Geurts en Dennis Lohschelder.
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Sponsorcommissie
nieuws

N

aast Drankenhandel Terborgse Wijncentrale heeft
er zich nog een sub-sponsor verbonden aan GWVV;

Geerts automobielen is het bedrijf van Jeffrey Geerts.
Op de nieuwe tassen van GWVV 2 zal het logo van
Geerts Automobielen komen te staan. In de volgende
uitgave van de Boogbal zullen we bij de uitreiking hiervan een foto publiceren.

Drankenhandel Terborgse Wijncentrale
Sub sponsor G.W.V.V.

G

.W.V.V. is een sub-sponsor rijker. Op woensdag 25
september werd het sub-sponsor contract getekend in
Terborg bij Drankenhandel Terborgse Wijncentrale.
Directeur Gerard Beijer ontving een delegatie van de
sponsorcommissie om de formele handeling in zijn
proeflokaal te laten plaatsvinden.
Drankenhandel Terborgse Wijncentrale is tot ver in de
omgeving bekend, groothandel voor de horeca, verzorging van evenementen en leverancier van kerstpakketten wordt tot hun servicepakket gerekend.
Als drankenhandel ligt de focus op het bedienen van de
horeca. Iedere horecazaak is uniek en hoort dan ook
een eigen, uniek drankenconcept te hebben. Drankenhandel Terborgse Wijncentrale heeft een zeer uitgebreid assortiment in wijnen, bieren en (fris)dranken.
https://www.terborgsewijncentrale.nl/horeca/

Geerts Automobielen leveren alleen goede gebruikte
auto's tegen hele scherpe prijzen. Mocht u op zoek zijn
naar een bepaalde auto, dan gaan zij graag voor u aan
de slag. Met Geerts automobielen maakt u kennis met
een bedijf waar 'gevoel' een belangrijke rol speelt, dat
ziet u terug in het aanbod. U kunt altijd vrijblijvend
kennis met hen komen maken, zonder dat dit tot enige
verplichtingen leidt.
Auto's zijn in het buitenland voordeliger dan in Nederland. Met behulp van een netwerk in het buitenland
kunnen zij goede schadevrije auto's importeren met
een gegarandeerde kilometerstand. De auto's worden
door hen RDW gekeurd, voorzien van een Nederlands
kenteken en een geldende APK.
Contact;
Geerts automobielen
Berghseweg, 7d
7076 AD Varsselder

https://www.geertsautomobielen.nl/
Wij heten Geerts Automobielen welkom bij G.W.V.V. .
Een hele prettige wederzijdse samenwerking toegewenst.
Als sponsorcommissie zijn we heel blij met deze 2 subsponsoren, die het totaal van het aantal subsponsoren
op 17 brengt.

Sponsorcommissie G.W.V.V.

Naast horecaleverancier zijn ze ook gespecialiseerd in
de verzorging van evenementen. Naast uiteraard de
drank kunt u bij hen terecht voor materialen als taps,
statafels, koelkasten, bierpaviljoens, koelbuffetten,
voorzetrekken, glazen en zelfs schoonmaakartikelen.
https://www.terborgsewijncentrale.nl/evenementen/

Zij zijn gespecialiseerd in de verkoop van kerstpakketten en relatiegeschenken. Van een wijnkistje tot aan
een uitgebreid kerstpakket om uw werknemers te bedanken: samen maken we er wat moois van. Kijk voor
meer informatie op de speciale kerstpakkettensite;
https://www.terborgsewijncentrale.nl/kerstpakketten/

De Boogbalplanner seizoen 2019-2020

Als sponsorcommissie heten wij hen welkom bij GWVV
en een prettige wederzijdse samenwerking toegewenst.
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Copie inleveren:
5 november
10 december
25 februari
14 april
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Komt uit op:
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19 december
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BOOGBAL SEIZOEN 2019- 2020

V

G.W.V.V. 3

oor dat we beginnen aan het nieuwe seizoen nog
even een kleine terugblik op het einde van vorig seizoen. Na een seizoen van ups en downs hebben we afscheid genomen van enkele spelers en trainer/leider
Alex Cornielje. Met een mooie afscheidswedstrijd op
de zaterdagmiddag met zijn huidige 3e elftal en het
team met spelers waar hij ooit is begonnen hebben we
op een zon overgoten middag een lekker potje gevoetbald en uiteindelijk alles afgesloten met een lekker barbecue bij huize Cornielje, hiermee kwam een einde aan
een tijdperk van zes seizoenen.
Nu het nieuwe seizoen, een handvol nieuwe spelers en
een compleet nieuwe staf. Met Rob en Ferdie van de
Pavert hebben we voor de donderdag twee trainers tot
onze beschikking die ieder om de beurt ons de nodige
voetballes proberen bij te brengen. Voor de zondag
hebben we Erik Frazer en Clemens Wissing zich beschikbaar gesteld als leider van dit 3e elftal.
Een fanatieke groep die dit jaar zelfs op zowel de dinsdag als de donderdag traint op het sportpark de Buitenham. Het fanatisme is nog niet helemaal terug te
zien in de wedstrijden. De eerste drie beker wedstrijden hebben we geen goed resultaat weten te behalen.
Een mager gelijkspelletje tegen Den Dam 2 was het
enige punt wat gehaald werd. Start van de competitie

was uit in en tegen Varsseveld 8. Een vroege 2-0 achterstand in de eerste helft wisten we helaas niet meer
om te draaien. De aansluitingstreffer richting het einde
van de 2e helft was te laat om nog aanspraak te kunnen
maken op een gelijkspel. Vorige week thuis tegen Varsseveld 6 (jawel, twee elftallen van één vereniging in de
zelfde competitie) hadden we als team een complete
offday. Alles was mis kon gaan, ging ook mis. Een ruime
0-9 nederlaag was het eindresultaat. Het laatste fluitsignaal kon niet snel genoeg klinken.
Afgelopen zondag mochten we weer aantreden tegen
HMC 5 (fusie club tussen Harreveld en Mariënvelde) en
dat dit elftal wel een balletje kan trappen is wel duidelijk. De gehele wedstrijd domineren wij in balbezit. De
thuisclub krijgt weinig tot geen kans. Toch gaan we met
een 1-0 achterstand de rust in door een domme fout.
In de 2e helft draaien we het helemaal om, de 1-1 halverwege de tweede helft door een afstandsschot van
ruim buiten de zestienmeter. Binnen twee minuten
komen we zelfs op voorsprong door een te korte terugspeelbal te onderscheppen en binnen te tikken. Niet
veel later weten we de wedstrijd definitief op slot te
gooien om ook de 1-3 tegen de touwen aan te schieten. Hiermee zijn de eerste drie punten van het seizoen
behaald, dat er dan nog vele mooie wedstrijden mogen
volgen.

Gr. Stijn.

G.W.V.V. 3 seizoen 2019-2020

Boogbal nr. 1
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2019/2020

D

e SuperElf competitie is weer terug! Ook deze voetbaljaargang kan één ieder zijn of haar elftal weer samen
-stellen en zo wederom mee doen om mooie prijzen!
Door de wedstrijdleiding van deze competitie is er weer een lijst samengesteld met keepers, verdedigers,
middenvelders en de aanvallers van de vier senioren
elftallen van GWVV. Het is aan jullie om uit deze lijst
het beste scorende team samen te stellen. Er zitten
hier wel enkele regels aan verbonden. Lees hiervoor
goed de spelregels door! Bij afwijkingen beslist de
wedstrijdleiding welke aanpassingen er genomen
moeten worden.
Tijdens de aankomende edities van de Boogbal zal er
door de wedstrijdleiding op ludieke wijze een winnaar
worden bepaald. De Super-elf inschrijfformulieren zijn
te verkrijgen in het Dorpshuus, maar ook in deze Boogbal zit het formulier. Deze formulieren kunnen ingevuld
in de Boogbal- copiebus gedeponeerd worden.

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 keeper 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 27 oktober.

Zegt het voort en zorg dat je teamgenoten, vrienden,
buren en-/of familie etc. allemaal het wedstrijdformulier invullen en dit jaar mee doen aan de Superelf competitie.

Per persoon mag er maar één formulier ingevuld
worden en het moet uiterlijk donderdag 24 oktober
binnen zijn.

De Spelregels:
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal) mogen
3 veldspelers geselecteerd worden. Waarvan 2 als reserve speler aangewezen dienen te worden.
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e elftal,
maar let op: echter de keeper mag niet in één elftal
spelen van één der gekozen verdedigers.
- totaal zijn er dus 10 spelers, 1 keeper en 2 reservespelers.
- er is door de wedstrijdleiding een lijst samengesteld
met keepers, verdedigers, middenvelders 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 Boogbalredactie.

Iedereen veel succes gewenst,

Boogbal nr. 1

De wedstrijdleiding.
De GWVV Superelf wordt gesponsord door;

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!!.
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1e
2e
3e
4e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
4e

Sponsored by “Grandcafé & Stadsbrouwerij HendriXen”

01
02
03
04

KEEPERS
Casper Bussink
Sven te Kaat
Koen Bussink
Cas Aalders
VERDEDIGERS
Dirk Jansen
Lars Hendrixen
Merijn van Arragon
Maarten Wissing
Jelle Visser
Jesse Peters
Sem Schepers
Tim Jansen
Jacco te Kaat
Chiel le Comte
Bob Zweers
Mart Aalders
Martijn Klompenhouwer
Tim Heutinck
Jan-Ole Kantus
Miel Erinkveld
Stijn Marcus
Bryan Wijkamp
Joost Venus
Jelmer Liebrand
Keke Peters
Stijn van Remmen
Marc Welling
Marco van Remmen
Hans Bruins
Jurgen Schut
Paul Wijsman
Rien Klompenhouwer
Tonny Slutter
Bart Vinkenvleugel
Sven Huls
MIDDENVELDERS
Jim Weijkamp
Thomas Wissing
Menno Wenting
Bart Rots
Sam Overbeek
Maik Jansen
Ron Prinsen
Joël Robben
Jelle Boland
Niek ter Voert
Glenn Robben
Jari Frazer
Ivo Joosten
Ino Zweers
Jos Ketelaar
Theo Heutinck
Werner Wellink
Olaf Dickman
Sander Geerts
AANVALLERS
Cas de Neling
Kris Hebbink
Jochem Geerts
Twan Berndsen
Robin Klompenhouwer
Dion Mulder
Pascal Sloot
Collin te Wildt
Niels Schweckhorst
Jurjan Wezenberg
Mart de Leeuw
Timo Steenbreker
Wessel Immink
Bart Rasing
Rick Hendrixen
Rick Witteveen
Tom Wanders

1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
4e
4e
4e
1e
1e
1e
1e
1e
1e
2e
2e
2e
2e
3e
3e
3e
3e
4e
4e
4e
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Geen vangnet
is te hoog!

O

m te beginnen wil ik alle voetballers en elftallen die
gepromoveerd en/of boven verwachting hoog geëindigd
zijn feliciteren. Het is natuurlijk weer een hele opgave
om week in week uit het uiterste uit je eigen vermogen
te halen. Voor de elftallen die niet de gewenste doelstelling hebben gehaald, geef niet op en komend seizoen beter. Maar los daarvan is het motto nog altijd
“als je er maar plezier aan beleefd”, toch!
Dus daar maak ik me geen zorgen over.
Waar ik me wel een beetje zorgen over maak is het
aantal vrijwilligers dat zienderogen aan het terugvallen
is. Nu begrijp ik ook wel dat er veel gewerkt en gestudeerd word, maar het hart van de vereniging moet het
wel hebben van de vrijwilligers. Gezien de faciliteiten
mogen we er trots op zijn dat we dit met zijn allen hebben bereikt, en dus dit ook voor de toekomst willen
blijven uitstralen. Vandaar!
Wat me ook opgevallen is dat de vanghekken achter
het doel een ingrijpende verhoging hebben gekregen.
Nu kijk ik regelmatig naar het trainen en de wedstrijden en ontkom ik er niet aan, dat er complete lanceringen plaatsvinden richting het kerkhof en het centrum
van Varsselder. Zelf zag ik na een training Siep Hoogma
die nota bene aan de Hoofdstraat woont, met een bal
onder zijn arm richting het g.w.v.v terrein lopen om
deze terug te brengen. Nu kon het vroeger aan externe
factoren liggen zoals verkeerd schoeisel of een verhoging in de grasmat. Maar dat is nu verleden tijd en zullen de spelers in kwestie het bij zichzelf moeten zoeken. Het zal een kwestie van zelfvertrouwen moeten
zijn om gericht op doel te schieten. Ook een bepaalde
motivatie is hiervoor van groot belang. Wat ook nog
wel eens helpt is een soort van bonus en/of sanctie, dit
om de schoten meer gericht in het doel te krijgen.
Nu weet ik uit ervaring dat niet iedereen hier blij van
wordt, maar oké, wil je iets bereiken dan moet je er
ook iets voor doen. Voor diegene die dit helemaal niet
zien zitten blijft dan de hamvraag over of hij dan nog
wel op doel moet schieten. Een voor de hand liggende
optie is dan om de bal af te spelen of er maar gewoon
vanaf moeten zien, om zich verder nuttig te maken
door te gaan verdedigen. Nu heb ik het vanuit mijn
werkveld als begeleider wel enige ervaring, hoe een
persoon te motiveren zonder zich afgewezen te voelen.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat het aantal leden
terugloopt door een kleine, stimulans interventie. Met
andere woorden even bijspijkeren daar waar nodig is.

ook een ochtend, de dag is ook een vrije keuze.
Op deze manier ondersteunen we de vereniging en
blijft het complex zoals het nu is perfect!!
De koffie is gratis en voor materiaal wordt gezorgd.
Ook kun je dan zelf ervaren of je de juiste beslissing
hebt genomen door op doel te schieten. Mocht je dermate geïnteresseerd zijn over de ontwikkelingen van
deze, shoot over likes, dan kun je altijd contact opnemen met ondergetekende.
Als laatste wil ik nog graag een tip geven voor de spelers die week in week uit genoteerd staan op het bord.
Ga je evt verdienstelijk maken binnen de vereniging
met hetzelfde aantal uren en dezelfde inzet.

Enkele vrijstaande vacatures;
Grensrechter / scheidsrechter
Jeugdleider en/of trainer
Tuinploeg/ onderhoud
Graag wil ik vernemen of de persoonlijke doelstelling is
behaald. Zo nodig kan ik dan nog verdere aanpassingen
doorvoeren, die dan de prestatie verder kunnen verhogen.

Groeten; Jos Mulder

O

Foto van de week!

ok een leuke foto gemaakt? Stuur deze naar;
boogbal@gwvv.nl . De mooiste foto van de week publiceren we op het scherm in het Dorpshuus!
GWVV 1 bijt de spits af, zij zijn deze week genomineerd
voor mooiste foto van de week.

Het volgende heb ik hierop bedacht.
Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant van het
vangnet komt een bord te staan. Hierop gaat de deelnemer die de bal over het vangnet heeft geschoten zijn
naam invullen en zijn geb. datum. De geb. datum is een
ijkpunt of je nog wel in staat bent, om op een bepaalde
leeftijd hierin nog te groeien. Wanneer je terug bent
van de bal ophalen vul je de gegevens in. Het tijdstip is
niet zo belangrijk omdat niet iedereen een sporthorloge ter beschikking heeft. Als je er per maand meer dan
5x opstaat dan nemen we aan dat je iets met groen
hebt, en er dus op uit bent om te vertoeven in het
struikgewas, want wil je de bal ophalen dan is het toch
een hele survival om deze weer terug te vinden.
Nu is het voorstel om je dan vrijwillig of niet aan te
melden bij de tuinploeg. Het mag een middag zijn maar
Boogbal nr. 1
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Dat kump in de Boogbal

 Ons medeleven gaat uit naar de familie Terhorst, wij
wensen hen veel sterkte na het overlijden van echtgenoot, vader en opa Bernard.

 Wij feliciteren;

- Kersverse grensrechter bij GWVV 1, Dirk Wanders
met het bereiken van de Abrahamsgerechtigde
leeftijd.
- Fam Nieuwenhuis met de geboorte van zoontje en
broertje Jurr.

 Mollenklem

Na 8 weken van afwezigheid (buitenland stage) was
Lars Hendrixen weer aanwezig op de Buitenham. Hij
kon het niet laten om tijdens de training even een
mollenklem goed te zetten. 'Wat krijg ik als ik er eentje vang dan'. De terreinknechten vinden het ook
weer erg fijn dat je er weer bent Lars!

 Coachvak.

Uitslagen beker/competitie senioren
Beker;
1-9-2019

GWVV 2

Gendringen 2

2

1

1-9-2019

FC Bergh 5

GWVV 3

8

1

1-9-2019

GWVV 4

Silvolde 3

1

9

1-9-2019

GWVV 1

Montferland 1

3

1

7-9-2019

FC Dinxperlo 2

GWVV 2

0

3

8-9-2019

Ulftse Boys 5

GWVV 4

1

9

8-9-2019

GWVV 3

Den Dam 2

0

0

8-9-2019

Rood Wit 1

GWVV 1

4

1

15-9-2019

GWVV 3

Montferland 3

0

5

15-9-2019

Gendringen 3

GWVV 4

5

2

15-9-2019

VIOD 2

GWVV 2

6

2

15-9-2019

GWVV 1

Millingen SC 1

2

3

GWVV 2

Peeske 't 2

0

3

22-9-2019

SVGG 2

GWVV 4

2

2

22-9-2019

Varsseveld 8

GWVV 3

2

1

22-9-2019

GWVV 1

FC Bergh 1

2

1

29-9-2019

GWVV 3

Varsseveld 6

0

9

29-9-2019

GWVV 4

Silvolde 5

0

2

29-9-2019

Westervoort 2

GWVV 2

4

2

29-9-2019

KSV 1

GWVV 1

1

1

3-10-2019

SV Basteom 1

GWVV 1

4

4

6-10-2019

GWVV 2

DVC '26 4

0

0

6-10-2019

SJO/SSA HMC '17 5

GWVV 3

1

3

6-10-2019

Westendorp 2

GWVV 4

6

6

Competitie;
22-9-2019

Op veld 2 (speelveld voor oa
GWVV 3 en 4) is nu ook een
coachvak afgebakend. Volgens
kenners liepen de coaches te
veel langs de lijn. Nu is er een
klein probleempje ontstaan
omdat het coachvak te klein
zou zijn afgepaald. Men vreest
dat de coaches (Erik, Clemens,
Wies, Carlo en Nico) nu met
hun buik(je) over de kalklijn
komen. De TC overweegt nu
om de desbetreffende coaches
op dieet te zetten zodat ze wel
in het vakje passen.

 Spelerspasjescontrole.

 Samenwerking

Niet alleen de verenigingen doen aan samenwerking.
Ook in de huishoudens is de samenwerking begonnen, zegt een ervaren wasvrouw.

Boogbal nr. 1

In het verleden was het een vast patroon dat voor de
wedstrijd bij de lagere elftallen door de scheidsrechter de spelerspasjescontrole plaatsvond. In het digitale tijdperk kan de scheidsrechter voor de wedstrijd
de pasjes al digitaal in zien en wordt er op het veld
niet meer gecontroleerd. Toch had GWVV 4 in de
bekerwedstrijd tegen Gendringen, van de scheidsrechter op leeftijd, nog een controle. Kijkend op zijn
mobiel keek hij elke keer op als er een speler werd
genoemd. Na bijna het hele elftal gehad te hebben
noemde hij de naam van Theo Heutinck, hij keek op
en zei met een schrikreactie “O, jee”. Theo reageerde heel ad rem met de woorden; “Volgens mien het
de scheids mien nog wat uut te leggen.”
Theo was dan wel net 60 geworden, maar hij voetbalde als een jonge knaap en was de beste man van
het veld. De scheids hoefde Theo dan ook niets meer
uit te leggen want hij zag het met zijn eigen ogen.
En Theo zou gedacht hebben;
“Geen woorden maar daden”.
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Seizoen 2019 - 2020 is begonnen

A

Jeugdkader G.W.V.V. telefonisch te
bereiken:
JEUGDBESTUUR
Sven te Kaat
06-23209163
Arno Geurts
06-20702589
Mike Frazer
0315-631810
GWVV trainers/leiders/grensrechters
Jo 19-1 Trainer Thomas Wissing
Jo 17-1 Trainer Arno Geurts
Leider Manfred Kuster
Jo 15-2 Leider Cas aalders
Jo 12-1 Trainer Olaf Dickman
Jo 10-1 Trainer Jacco te Kaat
Jo 8-2 Trainer Martin Bolk

llereerst willen wij even terugkijken op het afgelopen seizoen. Dit was het
eerste seizoen waarin wij zijn gaan samenwerken met de Ulftse Boys.
Dit heeft enkele veranderingen voor de leden tot gevolg gehad. Echter aan de
reactie’s van vele personen is het de juiste beslissing geweest. Ook uit de evaluatie tussen de jeugd tc’s van beide verenigingen is er een tevreden gevoel. Echter zijn er altijd zaken die niet helemaal gelopen zijn zoals het hoort toch hebben we geprobeerd dit op de juiste wijze op te lossen. Aan het einde van het
seizoen zijn er diverse indelings besprekingen geweest, ook ons enige jeugdteam van Gwvv de JO 15 is op eigen verzoek vanaf seizoen 2019-2020 onderverdeeld bij diverse elftallen. In het nieuwe seizoen zijn onze jeugdleden verdeeld
in 14!! Verschillende teams, wederom geselecteerd op leeftijd, geslacht en niveau. Wij hopen dat ook dit seizoen iedereen zijn plek weer kan vinden binnen
zijn of haar elftal. De trainingen en wedstrijden zijn ook dit jaar weer verdeeld
tussen beide clubs. De jongere jeugd traint bewust in Ulft en de oudere jeugd
traint zowel in Varsselder als in Ulft. Ook heeft Nvc zich aangesloten bij onze
samenwerking. Op de zaterdag zijn er gemiddeld twee a drie thuiswedstrijden,
in alle thuiswedstrijden tot aan de winterstop zijn er spelers of speelsters van
Gwvv te bewonderen.
De wedstrijden zullen dit jaar geleid worden door spelers
van het 1e, 2e 3e en 4e, hiervoor onze hartelijke dank. Het jeugdbestuur bestaat
dit jaar uit drie personen te weten Arno Geurts, Sven te Kaat en Mike Frazer,
samen met het hoofdbestuur en het jeugdbestuur van Ulftse Boys hopen wij
alles naar wens te laten lopen. Wij wensen iedereen een fijn sportief en gezond
seizoen.

Het Jeugdbestuur

Jeugdwedstrijden op de Buitenham
Najaarscompetitie 2019-2020
5-okt

12-okt

https://myalbum.com/album/
XFTav6eGRdf8

10.00 uur

veld 2

Gwvv J0 13-2 - Rkzvc Jo 13-2

11.00 uur

veld 1

Gwvv Jo 15-2 - t'Peeske Jo 15-1

11.30 uur

veld 2

Gwvv 9-1 - Viod Jo 9-4

9.30 uur

veld 2

Gwvv Jo 12-1 - Longa Jo 12-2

9.30 uur

veld 1

Gwvv Jo 19-1 - Sjo Zzc Jo 19-1

14.30 uur

veld 2

Gwvv Mo 19-1 - Dvv Mo 19-1

15.00 uur

veld 1

19-okt

inhaalwedstrijden

26-okt

Gwvv Jo 19-1 - Erix/Ksv Jo 19-1

14.30 uur

veld 2

2-nov

Gwvv Jo 15-1 - Viod Jo 15 -2

13.00 uur

veld 1

Gwvv Jo 17-2 - Vvg/Etten Jo17-3

13.30 uur

veld 2

Gwvv Mo 13-1 - Azsv Mo 13-1

11.00 uur

veld 2

Gwvv Mo 15-1 - Keyenburgse boys Mo 15-1

11.30 uur

veld 1

16-nov

Gwvv Jo17-1 - Gendringen Jo17-1

14.30 uur

veld 2

23-nov

geen wedstrijden

30-nov

Gwvv Jo 10-1 - Fc Bergh Jo 10-1

9.15 uur

veld 2

Gwvv Mo 13-1 - Pax Mo 13-1

10.30 uur

veld 1

Gwvv Jo 13-2 - Ajax Breedenbroek Jo13-1

11.00 uur

veld 2

7-dec

Gwvv Jo 19-1 - Fc Winterswijk Jo 19-2

14.30 uur

veld 2

14-dec

Gwvv Jo 15-2 - Dcs Jo 15-3

13.00 uur

veld 2

9-nov

Foto’s Jeugd afsluiting
seizoen 2018-2019

Gwvv Jo 10-1 - Ruurlo Jo 10-1

Boogbal nr. 1
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

Dorpsagenda
Oktober
16 Vrouwen Actief Varsselder Veldhunten
17 Algemene Ledenvergadering GWVV
November
9 Fright Night Varsselder Veldhunten
13 Anschoev’n
15 Speculaas actie Fanfare
30 Olde Dorpskieken

kijk voor complete
dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Vereniging Dorpsbelangen
Varsselder-Veldhunten
Beste mensen,
Dorpsvisie
Achter de schermen zijn
we bezig met een
“dorpsvisie 2025”. Een dorpsvisie die een plek moet
krijgen in de nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie die
vanuit de gemeente wordt aangestuurd. De dorpsbrede enquête zal hierin de basis vormen, aangevuld met
visies vanuit de verenigingen. Ook het ons omringende
landschap willen we onderdeel laten uitmaken van deze dorpvisie. Voor het samenstellen van de dorpsvisie
willen we een werkgroep gaan samenstellen. Alleen zo
wordt de dorpsvisie breed gedragen. Meld je aan via
vdvv@varsselderveldunten.nl
Dit najaar zal er een “ideeënavond” worden georganiseerd om voor dit laatst genoemde onderdeel input
aan te leveren . We hebben ons hiervoor aangemeld
voor het project “Levend landschap”. Varsselder- Veldhunten is één van de drie deelnemende kernen binnen
onze gemeente die hieraan deelneemt. Het project
“Levend Landschap” wordt mede mogelijk gemaakt
door de gemeente Oude IJsselstreek en de Provincie
Gelderland.

Woningbouw
Als VDVV onderkennen we het belang voor woningbouw in Varsselder – Veldhunten. Er is nu vanuit de
overheid weer meer ruimte voor woningbouw. Als
VDVV hebben we ons hier achter de schermen hard
voor gemaakt. Juist een kleine kern als de onze is gebaat bij woningbouw gericht op starters en senioren. In
overleg met de gemeente zal er dit najaar nog gestart
worden met het in kaart brengen van de woonwensen
van bewoners en starters. Een externe partij zal ons
hierbij ondersteunen. Dit is het moment om onze stem
te laten horen als kleine kern om de woningbouw een
impuls te geven. Daarvoor is nodig dat we kunnen aantonen dat er vraag naar is. Ben je één of zijn jullie belangstellende(n), of heb je goede ideeën hierover, volg
dan de komende tijd de berichtgevingen hierover of
laat je stem en mening of horen door onderdeel te zijn
van de werkgroep!
Meld je aan via; vdvv@varsselderveldhunten.nl
Voortgang samenwerking kerkgebouw en Dorpshuus.
De Vereniging Kerkgebouw, Stichting Gemeenschapshuis Varsselder-Veldhunten en Dorpsbelangen zijn druk
Boogbal nr. 1

bezig om te kijken hoe we beide gebouwen en partijen
elkaar kunnen laten versterken. Zodra hier meer
nieuws over is hoort u dat van ons.
Status N817 rotonde Luemes / afsluiting Hoofdstraat.
Zoals u heeft kunnen lezen, zijn de gemeente en provincie van plan om het oorspronkelijke plan door te
zetten. Dit betekent afsluiting van de Hoofdstraat voor
auto’s, met o.a. als gevolg een drukkere Varsselderseweg maar ook in het dorp een toename van verkeer en
een wijziging aan verkeersstromen. Als VDVV maken
we ons hierover grote zorgen en leggen ons daarom
niet neer bij het verkeersbesluit zoals het er nu definitief ligt. We beraden ons op de vervolgstap die inhoudt
dat we beroep aan zullen gaan tekenen bij de Rechtbank Gelderland.
Hoofdstraat
Nu we een aantal maanden verder zijn en de plantvakken volop bloeien, horen we zowel van binnen als van
buiten het dorp positieve geluiden.
Helaas blijken er nog altijd bestuurders te zijn die dit
groen niet weten te waarderen of respecteren. Onderstaande foto is hier een voorbeeld van.

Als dorp zijn we trots op hetgeen we gerealiseerd hebben. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat iedereen hier van kan blijven genieten.
Daarnaast willen we op verzoek van meerdere inwoners nogmaals melden dat de parkeervakken openbare
parkeervakken zijn. Het is niet de bedoeling deze te
claimen als privéterrein. Deze denkwijze veroorzaakt
onnodige irritatie in de buurt.
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Ontmoetingsmomenten het komende kalenderjaar
De komende herfst- en wintermaanden zijn er weer
genoeg ontmoetingsmomenten zoals bijvoorbeeld Allerzielen / Allerheiligen, Haloween, Sinterklaas, ontsteken Oosterlicht, de Kerstviering in de kerk, Potstoten in
’t Dorpshuus (30 december), Carbidschieten (31 december). Momenten, waarop het goed is om stil te
staan bij het feit dat we het als dorp goed voor elkaar
hebben, maar dat dit geen vanzelfsprekendheid is. We
zullen we dit in gezamenlijkheid moet blijven waarmaken!
De complimenten aan al onze vrijwilligers in het dorp.
Zonder de inzet van vele vrijwilligers die hun vrije tijd
besteden aan het draaiend houden van het verenigingsleven, de ontmoetingsplekken en het organiseren
van activiteiten, zou de leefbaarheid in VarsselderVeldhunten niet zo hoog zijn zoals deze nu is. We zijn
niet voor niets een voorbeeld in de omgeving van een
dorp dat ‘het goed voor elkaar heeft en goed voor elkaar zorgt’
Wil je hieraan ook een steentje, groot of klein, bijdragen en vrijwilliger worden? Stuur een mailtje naar
vdvv@varsselderveldunten.nl

Olde dorpskieken
Varsselder-Veldhunten

F

oto’s uit de ‘oude doos’, weerzien met oud-inwoners
en mooie herinneringen.
De succesvolle eerste avond op 13 maart j.l. krijgt - op
veler verzoek - een vervolg en wel op zaterdagmiddag
30 november a.s. van 14.00 – 18.00 uur
Wij hebben de grote zaal van ’t Dorpshuus gereserveerd want deze is ruimer van opzet en wij hopen op
een grote opkomst van oude en nieuwe belangstellenden.
In het verslag van de vorige Boogbal vroegen wij u naar
foto’s van de buitenkant van het jeugdgebouw, de familie Rothman en/of hun woonwagen en wie weet
waar de namen Vianenhoek en Bergen Op Zoomseweg
vandaan komen.
In de volgende Boogbal en ‘huis aan huis’ bladen komt
meer informatie en hoe u aan gratis kaarten kunt komen voor 30 november.

Jos van Toor, Jan Terhorst en Ad van Aalst (OVGG)

Draagvlak
Draagvlak is voor ons als belangenvereniging essentieel. Intern voor realisatie van initiatieven binnen het
dorp, maar ook richting de gemeentelijke en provinciale politiek. Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard
voor maken om de belangen van ons dorp te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in ons dorp te behouden. We staan sterk als we veel leden hebben, want
daarmee vertegenwoordigen we zoveel mogelijk inwoners van Varsselder-Veldhunten. Dus word lid, als je
dat nog niet bent via www.varsselderveldhunten.nl
Ondersteunen kan ook door input te leveren. Vooral
door zitting te nemen in werkgroepen die we regelmatig samenstellen. Je kunt dan direct en voor een korte
periode aan de slag en resultaat zien. Geïnteresseerd?
Stuur een mail naar vdvv@varsselderveldhunten.nl

Toneelgroep Ons Genoegen Vijftiger jaren.

Hoffotograaf GWVV
in de lappenmand

Want VDVV is Varsselder -Veldhunten
en dat zijn wij met zijn allen!!
Een dorp waar Jong en Oud samen in beweging zijn.

H

offotograaf Nico
Marcus is voorlopig
even uit de running.
Nico is geopereerd
aan zijn knie en is
qua mobiliteit nu
aangewezen op zijn
scootmobiel.
Afgevaardigden van
het bestuur en de redactie brachten namens leden,
bestuur en redactie Boogbal een fruitmand zodat hij
kan aansterken.
Nico, heel veel beterschap gewenst en dat je weer snel
op de been bent.

De redactie
Boogbal nr. 1
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Programma G.W.V.V.
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

13-10-2019

09:30

OBW 3

GWVV 2

13-10-2019

10:00

GWVV 3

Montferland 5

13-10-2019

10:00

GWVV 4

Gendringen 4

13-10-2019

14:00

GWVV 1

Meddo SC 1

20-10-2019

14:00

MEC 1

GWVV 1

27-10-2019

10:00

GWVV 3

Etten 4

27-10-2019

10:00

GWVV 4

RKZVC 5

27-10-2019

11:00

EDS 2

GWVV 2

27-10-2019

14:00

GWVV 1

Ulftse Boys 1

3-11-2019

10:00

GWVV 3

Ajax B 3

3-11-2019

10:00

GWVV 4

VVG '25 5

3-11-2019

10:30

VVG '25 2

GWVV 2

3-11-2019

14:30

FC Dinxperlo 1

GWVV 1

10-11-2019

09:30

NVC 2

GWVV 3

10-11-2019

10:00

GWVV 2

DVV 2

10-11-2019

11:30

Kilder 4

GWVV 4

10-11-2019

14:00

GWVV 1

AD '69 1

17-11-2019

10:00

GWVV 2

SC Rheden 2

17-11-2019
17-11-2019

10:00
13:30

Terborg 2
Etten 5

GWVV 4
GWVV 3

SILVOLDE
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Standen Senioren seizoen 2019 - 2020
STAND 1e PERIODE

4e klasse C
Club
AD '69 1
FC Dinxperlo 1
Gendringen 1
SJO/SSA HMC '17 1
GWVV 1
KSV 1
SV Basteom 1
Etten 1
Terborg 1
FC Bergh 1
Ulftse Boys 1
MEC 1
SC Meddo 1
Keijenburgse Boys 1

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
7
6
5
4
4
4
3
3
2
1
1
0

10
7
7
9
7
6
8
5
7
6
4
4
6
3

5
3
4
4
6
6
9
9
7
7
6
6
10
7

Res. 3e klasse
Club
OBW 3
VVG '25 2
Sc Westervoort 2
SC Rheden 2
't Peeske 2
DVV 2
DVC '26 4
VIOD 3
SC EDS 2
GWVV 2
GSV '38 2
Groessen 2

Res. 7e klasse
Club
Gendringen 4
Concordia-W 9
Silvolde 5
vv Montferland 4
Terborg 2
VIOD 8
Kilder 4
GWVV 4
SVGG 2
Westendorp 2
RKZVC 5
VVG '25 5

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

9
13
8
9
4
5
9
8
5
2
2
3

4
4
4
5
1
6
5
8
13
7
9
11

Club
AD '69 1
FC Dinxperlo 1
Gendringen 1
SJO/SSA HMC '17 1
GWVV 1
KSV 1
SV Basteom 1
Etten 1
Terborg 1
FC Bergh 1
Ulftse Boys 1
MEC 1
SC Meddo 1
Keijenburgse Boys 1

Res. 7e klasse
Club

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

12
12
5
10
11
5
3
8
3
10
6
7

2
7
1
12
4
5
3
10
5
18
14
11
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9
9
7
6
5
4
4
4
3
3
2
1
1
0

3
2
3
3
3
2
3
2
2
2
1
2

9
6
6
6
4
3
3
1
1
1
0
0

Topscoorderlijst senioren
Rick Hendrixen
Cas de Neling
Dirk Jansen
Ino Zweers
Sam Overbeek
Thomas Wissing
Robin Klompenhouwer
Niels Sweckhorst
Chiel le Comte
Niek ter Voert
Joost Venes
Mart de Leeuw
Wessel Immink
Theo Heutinck
Tom Wanders
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10
7
7
9
7
6
8
5
7
6
4
4
6
3

5
3
4
4
6
6
9
9
7
7
6
6
10
7

Gespeeld Punten voor tegen

Ajax B 3
Etten 4
Varsseveld 8
Gendringen 3
Varsseveld 6
SJO/SSA HMC '17 5
GWVV 3
't Peeske 4
NVC 2
Concordia-W 11
Etten 5
vv Montferland 5

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
2
3
2
2
2
3
2
3
3
2

Gespeeld Punten voor tegen

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

4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7
9
7
11
16
6
4
7
2
3
3
4

3
1
6
11
8
6
12
8
3
8
5
8

