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Nieuws
D

e winter is al bijna voorbij, betekent dat we nu eindelijk weer de wedstrijd volgens het programma kunnen
afwerken. Alhoewel we eigenlijk geen winter hebben
gehad was het nu het herfstachtige weer dat ons parten speelde. Stormen en windhozen raasden over de
velden. Waarbij de KNVB besloot om op zondag 9 februari het gehele programma (incl. eredivisie) er uit te
gooien. Het was onverantwoord om te gaan voetballen
met al die omvallende bomen, afgevallen takken en
rondvliegende dakpannen. Een terecht besluit. Ja, dan
kun je wel een mooi kunstgrasveld hebben liggen maar
tegen zo’n weerssituatie kun je je niet wapenen. Als je
een halve meter sneeuw op het veld heb liggen kun je
na wat brute arbeid gewoon weer een lekker potje
voetbal spelen, zon hoog aan de hemel, graadje vorst
en niemand doet je wat. Laten we niet hopen dat we
dat nog krijgen want het is nu tijd voor potgrondweer.
De sponsorcommissie heeft ism de Welkoop na de geslaagde pilot van vorig seizoen weer de potgrondactie
op touw gezet. Op vrijdag 6 maart en zaterdag 7 maart
zal de bestelling weer rond gebracht worden. In Varsselder-Veldhunten komen ze overigens op zaterdag 7
maart ook nog huis-aan huis met de potgrond. Heb je
nog potgrond nodig zie hiervoor het artikel elders in
deze Boogbal. Dus wat ons betreft laat de lente maar
komen!
GWVV begon 2020 met het snerttoernooi waarbij 4
teams werden samengesteld om een onderling toernooi af te werken. Het snerttoernooi is inmiddels traditie en de keus om dit op dezelfde dag te doen als de
nieuwjaarsbijeenkomst is een juiste. Veel actieve spelers zijn al aanwezig en na de soep met z’n allen onder
het genot van een biertje het nieuwe (GWVV) jaar in
luiden. Het is al wel een paar maandjes geleden maar
toch willen we in deze Boogbal terugblikken op de
Nieuwjaarsbijeenkomst 2020.
GWVV 4 trapte het jaar voor GWVV af in Doetinchem
met een ingelaste wedstrijd en een week later was het
GWVV 1 die de reguliere competitie weer oppakte met
een wedstrijd tegen Keijenburgse Boys. Het 1e gedeelte van de competitie is bijzonder goed verlopen. Zouden ze deze lijn doortrekken in de 2e helft van de competitie? Nu na 4 wedstrijden te hebben gespeeld kunnen we rustig zeggen dat dit ook gaat gebeuren. Als je
hieruit 10 punten weet te behalen, tegen ook niet de
makkelijkste tegenstanders mag je er van uit gaan dat
het 1e elftal niet meer tegen degradatie aan het voetballen gaat maar meer nog voor een periodetitel. We
zullen de komende weken gaan zien of dit nog tot de
mogelijkheden gaat behoren. In de rubriek Opvallend
op de Buitenham zal coach Edwin Grotenhuis, die voor
een seizoen bijgetekend heeft gevraagd worden wat
het succes is achter dit nog jonge team.
GWVV 2 is na een wat teleurstellende 1e seizoenshelft
de 2e seizoenshelft goed begonnen met een overwinning op concurrent Beek en kunnen ze nu aan gaan
haken bij de middenmoters.
GWVV 3 blijft ook in 2020 wisselvallig. Winnen ze de 1e
wedstrijd overtuigend, verliezen ze een week later in
een bar slechte wedstrijd van NVC. Lukt het hen om
stabiliteit in het elftal te krijgen? We gaan het zien en
in de volgende Boogbal hopen we dat het 3e wat hoger
op de ranglijst staat en zich niet bij de degradatiekandiBoogbal nr. 4

daten heeft aangesloten.
GWVV 4 is 2020 slecht begonnen. De 1e wedstrijd in
het nieuwe jaar werd onnodig tegen laagvlieger VIOD
verloren en een paar weken later volgde een nederlaag
in een sterke wedstrijd tegen SVGG. Dit team heeft ritme nodig en dat ontbrak er aan de laatste maanden.
De winteractiviteit daarentegen is wel succesvol verlopen. Tonny, GWVV 4 reporter, heeft hier wat van aangeleverd en dit is in deze Boogbal te lezen.
De jeugd van Ulftse Boys/GWVV/NVC is opnieuw ingedeeld en hebben tot nu toe een paar wedstrijden gespeeld. Mike zal hiervan namens het jeugdbestuur wat
van vertellen in de rubriek Jeugdnieuws. Verder kwam
het bestuur met de mededeling dat SDOUC zich in het
seizoen ’20-’21 aansluit bij de samenwerking Ulftse
Boys/GWVV/NVC. (Voor meer informatie zie persbericht elders in deze Boogbal.)
In deze Boogbal de gebruikelijke artikelen, zoals onze
vaste columnist Jos Mulder die het ingezonden stuk
aanleverde voordat bekend werd dat de jeugdsamenwerking geïntensiveerd zou worden, hoe actueel kun je
zijn. Ook het dorpsnieuws dat zijn aandacht weer
vraagt, met hierbij enkele oproepen waar u gehoor aan
kunt geven. Op de cover deze keer een snerttoernooi
moment, Willie Schut die als Lid van Verdienste werd
benoemd, GWVV flessenactie en het navigatieteam bij
de winteractiviteit van GWVV 4.
Iedereen veel leesplezier met Boogbal nr. 4.

De Redactie

Jeugdafdeling van 4
voetbalverenigingen
gaan samenwerken

D

e besturen van Ulftse Boys, GWVV en NVC alsmede
die van SDOUC hebben recent besloten om met ingang
van het seizoen 2020/2021 samen te gaan werken op
het onderdeel Jeugdvoetbal.
Begin dit jaar hebben delegaties van de vier verenigingen oriënterende gesprekken gevoerd over een mogelijke samenwerking met betrekking tot jeugdteams. De
uitkomsten zijn als zeer positief en constructief ervaren. In februari 2020 hebben de besturen van Ulftse
Boys, GWVV, NVC en SDOUC het besluit genomen om
voor het seizoen 2020/2021 die samenwerking voor de
jeugdteams daadwerkelijk vorm te geven.
Vanaf 2018 is een succesvolle samenwerking opgezet
tussen de jeugd van Ulftse Boys, GWVV en NVC. Door
toevoeging van de jeugdafdeling van SDOUC ontstaat
er een brede jeugdafdeling. Eenieder is ervan overtuigd
dat samenwerking in het jeugdvoetbal een goede en
noodzakelijke keuze is. Vele argumenten liggen aan
deze keuze ten grondslag, maar de belangrijkste is wel
de zorg voor het behouden en zo mogelijk uitgroeien
van volwaardige jeugdteams, zowel op prestatief als op
recreatief vlak. De samenwerking voor de jeugdteams
leidt er immers toe dat elke leeftijdsklasse met voldoende teams is vertegenwoordigd.
In de komende maanden worden verdere afspraken
omtrent de samenwerking gemaakt. De besturen hebben, gezien het enthousiasme en positieve inbreng bij
de leden van de technische commissies, het volste vertrouwen dat de uitwerkingen daarvan voor de zomervakantie 2020 zijn afgerond.
pagina 2
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AGENDA G.W.V.V.
17 april GWVV playback show
29 mei Jan Riekentoernooi

Welke kleur
gaan ze kiezen?
door Jos Mulder

N

u de feestdagen voorbij zijn zien
we weer beweging op het veld. Er zijn
spelers bij die een paar kilootjes zijn aangekomen en
zich nu in het zweet werken om deze kwijt te raken.
Ook aan de conditie wordt hard gewerkt. Als ik zo naar
de selectie kijk dan hoeven ze zich geen zorgen te maken over evt overgewicht. In de tijd dat ik nog voetbalde met Leo Reintjes in de a selectie, dan was ons gewicht samen meer dan nu de complete achterhoede
van het eerste elftal. En ook wij pakten toen prijzen.
Onlangs was ik bij Jules v/d Pavert die herstellende is
van een rugoperatie. Harry v/d heiden was ook aanwezig en dan wordt er natuurlijk over voetbal gesproken.
Zo kwam ook het onderwerp tersprake over de samenwerking met Ulftseboys en Nvc en g.w.v.v. Voor het
voetbal bij de jeugd is dit een prima initiatief en zeker
een stimulans om de jeugd te laten blijven voetballen.
Maar wie had dat gedacht in de tijd dat ondergetekende en Harry en Jules nog voetbalden. Als je tegen de
boys moest dan was je hier al weken mee bezig. Op
het werk en zelfs in de vrije tijd probeerde je de evt
tegenstander al te intimideren en zonodig van slag te
brengen. Dat deze dan voor de wedstrijd al misselijk
was van de zenuwen kwam dan goed uit.
Het wisselen van club was in die tijd ook geen onderwerp van gesprek en dus zeker niet aan de orde.
Er waren wel enkele spelers van buitenaf naar g.w.v.v
komen voetballen maar die hadden dan ook een hechte band met de vrienden groep in het dorp. Of loerden
op een vriendin via via!
Het is nu niet meer weg te denken dat er vele leden
van buiten het dorp bij g.w.v.v voetballen en/of een
andere functie bekleden. Dat is maar goed ook want
zonder deze inbreng zou het bestaansrecht al weinig
perspectief hebben gehad.
Maar wat ik me wel afvraag is wat er gaat gebeuren
met de jeugd die nu in wisselende samenstelling
speelt. Het kan maar zo gebeuren dat als ze rijp zijn
voor de selectie dan een kleur kiezen, die van huis uit
nog niet in de wasmachine heeft gezeten.
Ook hier zal dan misschien nog wel een discussie over
bestaan binnenshuis. Maar tegen die tijd spreken we
waarschijnlijk over een fusie club, waar het plezier en
de normen en waarden vooropstaan. Zoals het nu nog
steeds is en ook zo mag blijven.

Rik Fisser
wint
potstoten
2019

H

et gebeurde
allemaal nog in
2019, maar op de
afsluitende GWVV
avond van 2019
werd het traditionele potstoten gehouden.
Er hadden zich veel deelnemers aangemeld voor deze
activiteit. Ook veel spelers van GWVV 3 die deze traditie nog niet zo vaak hadden meegemaakt. Dat was oa
te merken aan het feit dat er nog al eens werd begonnen door de rode bal te stoten ipv de witte. Maar al
doende leert men en werd er in de loop van de avond
al een aardig balletje gestoten. Heel leuk dat deze
groep fanatiek
meedeed. Bob
Zweers had als
eerste ‘drie
kruuskes’ achter zijn naam
staan wat betekende dat Bob
op de BOK kon
en zo nog een
herkansing
kreeg om bij de
volgende stoot
beurt te proberen om wel wit over rood te maken. Helaas lukte dit
niet waardoor dat Bob als eerste “Prettige Feestdagen”
werd gewenst door spreekstalmeester/spelbegeleider
Bennie Mulder. Hierna volgden er nog heel wat die
“Prettige Feestdagen” kregen gewenst.
Toch kwam op het laatst de stoot ervaring van de
’ouwe’ rotten boven drijven, als zich laat op de avond
nog 3 routiniers in het spel bevinden. Penningmeester
André Jansen was als eerste de ongelukkige van de drie
als hij tussen de opgeworpen barrieres de bal net niet
weet te raken. Betekende dat de zwagers Freek van
Arragon en Rik Fisser het onderling uit moesten gaan
maken wie met de Potstoottrofee naar huis mocht.
Uiteindelijk was het Rik die profiteerde van een misser
van zijn zwager en kon Rik zich laten huldigen als Potstootkampioen 2019. Rik proficiat!
De leiding stond deze
avond onder aanvoering van Eugéne Lucassen, Bennie Mulder en Mike Frazer.
Bedankt heren voor
de goede en soms
mentale begeleiding
die af en toe nodig
was. Een mooie afsluiting van 2019
Voor meer foto’s:
https://myalbum.com/album/LKkSAFiKCEiZ

De redactie

Boogbal nr. 4

pagina 3

BOOGBAL SEIZOEN 2019- 2020

GWVV – Keijenburgse boys

N

a de winterstop hebben wij de competitie weer hervat tegen Keijenburgse boys. We kwamen goed uit de
startblokken, na 12 minuten spelen kwam de 1-0 al op
het scorebord. De tegenstander had de bal achterin en
na goed druk zetten van de snelle Kris belandde de bal
bij Cas en hij schoof de bal mooi in de goal en liet de
keeper kansloos. Na onze goal werd de wedstrijd een
beetje saai. Beide teams gingen op balbezit spelen en
creëerde weinig kansen. Net voor de rust kwam Keijenburgse boys er goed uit over de flanken. De rechtsbuiten van hen maakte een mooie actie en gaf de bal voor,
de kopbal die volgde belandde nog op de lat. We gingen met de 1-0 de rust in. Na de rust werd het al snel 20. Na 50 minuten spelen wordt Cas aangespeeld en hij
kon ver doorlopen. Door de verdedigers werd hij weer
naar de flank gedreven maar hij kon de bal nog strak
laag voor krijgen op Robin en die kon de bal makkelijk
in tikken. Toch bleven we maar aanvallend spelen en
we domineerde de wedstrijd. Rond de 65e minuut werd
Cas aangespeeld in hun 16 en word neergetrapt dus we
kregen een penalty. Dirk pakte de bal en legde hem op
de stip. Hij schiet de bal in de rechter onderhoek 3-0.
Toch bleef Keijenburgse boys het proberen maar kwam
niet tot een echte kans. Wij speelden de wedstrijd goed
uit en lieten hun geen kans, een ruim verdiende overwinning.
FC Bergh - GWVV
Vanmiddag moesten we tegen Fc Bergh, een goed spelende ploeg. De eerste helft domineerde hun met goed
voetbal en maakte het ons heel lastig. Rond de 40e minuut komt fc bergh op een 1-0 voorsprong maar gelukkig was het buitenspel en konden we opgelucht ademhalen. We gingen de rust in met 0-0. In de 50e minuut
word Cas aangespeeld in het centrum. Dirk stond helemaal vrij langs hem en die schoot de bal op zeer mooie
wijze in de rechterbovenhoek. Toch bleef Fc Bergh de
wedstrijd domineren en kreeg de meeste kansen. Na
een goed uur gespeeld te hebben kreeg Fc Bergh een
strafschop nadat er een overtreding op hun spits werd
begaan. De speler schiet naast . Toch bleef Fc Bergh
maar aanvallen. Na echt goede
reddingen houd Casper
ons in de wedstrijd. In de 85e minuut kreeg Dirk een
rode kaart nadat hij een onnodige overtreding op de
middellijn begaat. In de blessuretijd kwamen we nog
goed weg nadat de bal op de paal ketst. We konden de
handen dicht knijpen met een punt.
GWVV – Meddo
De wedstrijd ging door ondanks storm Dennis. Het was
voor alle 2 teams moeilijk voetballen door de harde

wind. Na de aftrap speelde Jesse de lange bal
naar Jochem die een
mooie actie maakte en zo
door kon rennen naar de
achterlijn. Jochem gaf de
bal goed voor op Cas en
die kopte de bal goed, de
keeper redde echter
goed. Plots onverwachts
kwam Meddo op een 1-0
voorsprong door te slap
verdedigen kon een Meddo speler zo doorlopen
op Casper die kansloos
werd achter gelaten.
Daarna ging Meddo de wedstrijd doden door al tijd te
gaan rekken en zo probeerde ze ons uit de wedstrijd te
halen. Toch gaven we niet op en konden goed tegenstand bieden en werden we steeds sterker. Plotseling
kwamen ze er door heen en konden ze zo door rennen
op Casper maar die redde goed en hield de stand op 10. Net voor de rust kwam Lars goed op een schoot de bal
langs alle spelers in de goal 1-1. In de 2 helft speelde

Kom kijken naar ons 1e elftal!
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart
5 april
19 april

GWVV 1
Ulftse Boys 1
GWVV 1
Keijenb.B. 1
Gendringen 1
GWVV 1

-

sv Basteom
GWVV 1
Dinxperlo1
GWVV 1
GWVV 1
Terborg 1
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aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur

(vervolg GWVV 1)
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storm Dennis nog steeds een grote rol en was het voor
beide teams moeilijk voetballen. In de 60e minuut
kwam Robin erin. Vlak daarna werd Robin de diepte in
gestuurd door Cas, de keeper was net te laat dus kon
hij hem er mooi inschuiven 1-2. Daarna kregen beide
ploegen nog kleine kansjes maar geen één was echt
dreigend. De wedstrijd bleef staan op 1-2 en daarmee
hebben we toch verdiend gewonnen.

gespeeld op de linkerflank. Na een goede actie zag hij
Jochem voor de man komen en kon Jochem de bal er
zo inschieten 2-1. Toen was de wedstrijd los. KSV
moest alles op de aanval zetten waardoor er ook veel
ruimte bij hun achterin kwam. KSV had nog wel een
paar gevaarlijke kansen maar er werd goed verdedigd
en konden we de 2-1 op het scorebord houden. Een
saaie wedstrijd maar wel 3 punten er bij.

Reporter van GWVV 1 Bryan Wijkamp

GWVV – KSV
We hadden al
snel op een
voorsprong
kunnen staan.
Thomas
schoot op goal
maar de keeper kon nog
net met zijn
voet erbij en
redde knap. Het was een slechte wedstrijd van beide
kanten. Er was weinig beleving in de wedstrijd. Beide
teams kregen kleine kansjes maar dat leidde niet tot
een goal. Na een half uur spelen komt KSV er goed uit
en kwamen ze vlak bij onze goal. Gelukkig redde Casper
knap en hield hij de stand op 0-0. Net voor de rust
werd Cas weggestuurd via de flanken. Hij sneed naar
binnen en kwam oog in oog met de keeper van KSV,
Cas hield het hoofd koel en schoot de bal laag in de
lange hoek 1-0. We gingen met een 1-0 voorsprong de
rust in. De 2e helft was nog steeds een saaie wedstrijd
met weinig kansen. De bal bleef op het middenveld de
hele tijd hangen en de aanvallers werden nauwelijks
tot niet bereikt. In de 70e minuut kwam KSV over de
flank door en kwam de bal op de lat maar de bal kwam
terug en kon eeen KSV speler hem er vrij inlopen 1-1.
Het bleef nog een saaie wedstrijd, totdat Cas werd aanVoor meer foto’s;
GWVV-Keyenburgse B;
https://myalbum.com/album/2H38WCDV89TD
GWVV-KSV;
https://myalbum.com/album/D8XEH7joP7x6
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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
27-10-2019 wedstrijd tegen Ulftse Boys
Gergotal
10-11-2019 wedstrijd tegen AD’69
Pedicurian
1-12-2019 wedstrijd tegen HMC’17
Jan en Wilhelmien Frazer
15-12-2019 wedstrijd tegen Gendringen
Ratering technische groothandel

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

9-mrt
11-mrt
12-mrt
13-mrt
14-mrt
16-mrt
18-mrt
20-mrt
21-mrt
25-mrt
25-mrt
25-mrt
26-mrt
26-mrt
26-mrt
29-mrt
30-mrt
30-mrt
31-mrt
1-apr
5-apr
10-apr
13-apr
14-apr
14-apr
15-apr
15-apr
17-apr
21-apr
21-apr
22-apr

D

Danny Karsten
Sander Geerts
Ties Flipse
Siep Hoogma
Bram van de Pavert
Ron Prinsen
Jurgen Tombergen
Casper Bussink
Dion Mulder
Olaf Dickmann
Beent Klijnsma
Jan-Ole Kantus
Douwe Flipse
Jarno Lippets
Roos Lucassen
Manfred Kuster
Marco van Remmen
Kèke Peters
Siem Peters
Chiel le Comte
Leo Jansen
Raymond Wienholts
Jacco te Kaat
Werner Wellink
Marc Arnold
Theo van Wessel
Rick Witteveen
Maik Jansen
Glenn Robben
Ferenc Schepers
Frank Slutter

e winterstop zit er weer op, de eerste wedstrijden
zijn weer
gespeeld door de 4 senioren teams, wie opent
de 2e seizoenshelft de jacht op de eerste plaats. Na de
winterstop heeft het 1e elftal al weer 4 wedstrijden
mogen voetballen. Dat zijn er al 2 meer dan de overige
teams. Zij hebben daardoor meer punten deze periode
bij elkaar weten te scoren. Echter veel afstand van het
4e elftal hebben ze hier niet mee kunnen nemen, die
volgen op de voet met drie punten verschil. Door 2
uitwedstrijden met totaal 5 doelpunten heeft het 2e
elftal de laatste plaats weten te verlaten en is het nu
aan het 3e elftal om de rode lantaren weer terug te
geven.

Gr. Stijn.

Elftal:
GWVV 1
GWVV 4
GWVV 2
GWVV 3

Punten
57
54
33
27

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. 4
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2020

H

et jaar 2020 was nog jong toen op zondag 5 januari
jl. de GWVV nieuwjaarsbijeenkomst werd gehouden.
Om 13:00 begon de stroom van GWVV’ers te komen en
kreeg iedereen een handdruk van het bestuur die hen
begroette. Om 13:15 uur was het tijd voor de voorzitter
om het spreekgestoelte te betreden en het nieuwjaarswoord tot hen te spreken;
Dames en heren, beste aanwezige sponsoren, leden en
supporters van GWVV, aanwezige barvrijwilligers en
natuurlijk
Erevoorzitter Theo van Niersen
Ereleden: Jules van de
Pavert, Nico Immink, Gert
Ketelaar, Jan Roes, Wim
Pruijn, Paul Schut
Leden van verdienste: Jan
Frazer, Erik Ketelaar, Gert
Evers en Leo Jansen.
“Blijvend lid”: Adriaan van Weelden
Afmeldingen: Dennis Lohschelder, Guus Slutter, Eric
Huls, Saskia vd Pavert, Jos Mulder en Theo Heutinck
Hartelijk welkom in 2020, hartelijk welkom op deze
nieuwjaarsreceptie van GWVV, het startsein van 2020.
Vandaag is het moment dat we kort terugkijken naar
het afgelopen jaar, maar vooral vooruit blikken naar
het nieuwe jaar. In de eerste plaats gaan onze gedachten daarbij uit naar de leden, voormalige leden en dierbaren, die ons dit jaar ontvallen zijn. Daarnaast wensen
wij degenen, die vandaag niet aanwezig kunnen zijn
vanwege ziekte uiteraard veel beterschap en gezondheid voor het nieuwe jaar.
Een korte terugblik op 2019;
Wat jeugd betreft zijn we bezig met het 2e seizoen in
de samenwerking met Ulftse Boys. Deze weg welke wij
ingeslagen zijn mogen we zeker als succesvol bestempelen. De jeugd kan weer op zijn of haar niveau voetballen. Daarnaast trekt het de aandacht van buurtverenigingen. Deze aandacht heeft ervoor gezorgd dat ook
NVC bij ons aangesloten is. Je ziet dat de jeugd zich
thuis voelt in zijn of haar team, ze hebben plezier in het
voetbal. En waar plezier is worden successen behaalt.
Successen worden er zeker behaalt. Zo is de JO-9-1, JO10-1 en JO-19-1 Najaarskampioen geworden.
Bij de senioren zijn er behoorlijke verschuivingen geweest. Wat bij het eerste opviel was de enorme verjongingskeur. Met een gemiddelde leeftijd van 21 mag dit
met recht een jeugdig team genoemd worden. Knap is
dan ook de prestatie welke elke week weer neergezet
worden.
Het tweede heeft daar in tegen enkele routiniers vanuit het eerste gekregen. Maar door kampioenschap en
daarbij behorende promotie hadden ze aanvankelijk
wat opstartproblemen. Toch weten ze nu regelmatig
hun puntjes te pakken, ga zo door mannen.
Wat technische staf betreft heeft het derde de grootste
wijzigingen doorgevoerd. Na het vertrek van Alex Cornielje viel daar toch een behoorlijk gat. Daarnaast zijn
hier een aantal spelers vertrokken. Dat vertrek is voornamelijk opgevuld door spelers komende vanuit de
jeugd. Ook hier zien we een behoorlijke jonge groep.
Boogbal nr. 4

Het vertrek van Alex heeft de technische commissie
weten op te vangen door Rob en Ferdie van de Pavert
bereid weten te vinden om de trainingen op de donderdagavond te verzorgen. Daar zijn we als club heel
blij mee. Daarnaast zijn we ook heel blij dat Erik Frazer
en Clemens Wissing de trainingen op de dinsdagavond
en de coaching op de wedstrijddagen voor hun rekening hebben genomen.
Het elftal met de minste wijzigingen is ons vierde elftal,
nagenoeg ongewijzigd zijn hun dit seizoen van start
gegaan.
17 oktober hebben we onze jaarvergadering gehad.
Deze vergadering kende een goede opkomst, het was
een levendige vergadering met goede discussies. Het
tijdspad werd enigszins overschreden maar dit werd
volledig gecompenseerd door de goede punten welke
werden ingebracht en de daarbij behorende discussies.
Enkele punten wil ik hierbij nog eens aanhalen, verduidelijken of het besluit hierover met u delen;
Het woord respect en waardering is deze avond meerdere malen gevallen. We hebben duidelijk met elkaar
afgesproken dat waardering richting bestuur en vrijwilligers een belangrijk onderdeel is waar een ieder rekening mee dient te houden. Je hoeft het niet altijd met
besluiten van bestuur eens te zijn maar discuseer hierover op de juiste momenten, zoals op de ledenvergadering. Daarnaast kun je altijd in gesprek met bestuur
maar wel op de juiste momenten, bij voorkeur op de
donderdagavond, onze clubavond. Hier zijn altijd bestuursleden aanwezig. Ook een keer een compliment
richting een vrijwilliger wordt altijd gewaardeerd door
deze personen.
Tijdens deze avond is ons nieuwe tenue ook deels gepresenteerd. Ook is er gesproken over een wit of geel
onder shirt. Verder is er een voorstel gedaan om kosten te besparen door onze witte broek te verruilen
voor een zwarte. Al snel bleek dat leden liever wat
meer contributie betalen dan dat ze spelen in een
zwarte broek. Het eindresultaat van ons nieuwe tenue
zal vanmiddag aan u allen getoond worden. Ik laat u
allen nog even in spanning. Daarnaast kwam er een
voorstel om de tenues gezamenlijk te wassen, misschien in samenwerking met vv Gendringen omdat hun
hierin een samenwerking zijn gestart met Estinea, deze
gesprekken lopen inmiddels.
Het verzoek om pupil van de week weer in te voeren
wordt ook zeker gehoor aangegeven. In het voorjaar,
als het weer het weer toe laat gaan we dit weer oppakken.
Ook hebben we over de invulling en locatie van de kaderavond gehad. Uitgelegd is dat de locatie waar de
afgelopen 2 jaar de kaderavond is gehouden is ontstaan doordat de Veldmuis sub sponsor is geworden.
De kaderavond daar te organiseren bezorgde ons een
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behoorlijke besparing op de kosten van deze avond.
Het is niet zo dat wij als bestuur willen beknibbelen op
de kaderavond, maar als deze slim ingekocht kan worden zullen we dat zeker niet nalaten. Wel kwam vanuit
de leden een duidelijke wens om de kaderavond toch
op ons eigen complex te organiseren. Wij zijn in gesprek gegaan met zowel het Dorpshuus als ook de
Veldmuis hierover. We hadden al toegezegd de kaderavond volgend jaar weer hier te houden. Vanmiddag
kun ik u allen mededelen door de goede gesprekken
met laatst genoemde partijen dat de kaderavond dit
jaar, vrijdag 14 februari ook al hier op ons eigen complex gehouden gaat worden.
Vooruitblik 2020;
In de diverse voorgaande onderwerpen heb ik niet alleen teruggekeken met betrekking tot 2019 maar heb
ik ook al enkele keren vooruit gekeken. Verder wil ik
met u nog vooruit kijken met betrekking tot de technische staf. Het streven van bestuur en technische commissie is om rond dit tijdstip bekend te maken welke
trainers en leiders er doorgaan het komende seizoen.
Op dit moment hebben er al enkele gesprekken plaats
gevonden maar er staan er ook nog een aantal gepland. Om die reden kan ik u vandaag helaas weinig
bekend maken welke trainers er het seizoen 2020-2021
door gaan bij GWVV. Wel kan ik u bekend maken, en
daar is zowel de Technische commissie als ook zeker
wij als bestuur heel blij mee dat Edwin Grotenhuis zijn
contract voor een jaar verlengt heeft. Ik vindt dat een
groot applaus voor Edwin maar voor de hele groep op
zijn plaats is voor de geweldige prestatie welke hun dit
eerste seizoenshelft geleverd hebben.
Verder hebben wij als bestuur de wens richting de werkende leden om eens kritisch naar jezelf te kijken met
betrekking tot taken naast het voetballen zelf. Denk
hierbij aan scheidsrechter bij met name de jeugdwedstrijden. Jeugdtrainer en leider of grensrechter of inzet
tijdens klusdagen. Omgaan met de clubtenues, etc. We
merken niet alleen binnen GWVV, maar je hoort de
signalen overal dat vrijwilligers steeds moeilijker te vinden zijn, ook wij ervaren dit helaas.
Maar tegelijkertijd hoor ik ook heel vaak dat wij trots
mogen zijn op ons GWVV, en dat mogen wij ook zeker.
Wij hebben de zaakjes goed voor elkaar, sportief, wat
accommodatie betreft, en ook met betrekking tot kleding en uitstraling. Laten we er met elkaar de schouders onder blijven zetten om er zo voor te zorgen dat
ons GWVV de club blijft zoals we hem kennen. Waar
het goed vertoeven is en waar je trots op mag zijn om
bij te horen.
Als bestuur hebben we een lastig jaar achter de rug,
vaak konden we de medewerking niet vinden om de
mensen bij elkaar te krijgen om het vele werk te verBoogbal nr. 4

zetten. Tegelijkertijd kregen we veel kritiek te verwerken. Ik wil jullie allen daar nog een keer over aan het
denken zetten met de hoop dat we ons allen realiseren
dat alleen wij samen de club draaiende kunnen houden. Realiseer je ook tegelijkertijd dat dit niet alleen
kan door te komen trainen en een wedstrijd te spelen.
Inzet als vrijwilliger blijf van essentieel belang voor het
voortbestaan van de club.
In het voorgaande heb ik u meerdere malen mee genomen richting 2020, vooruit gekeken waar wij als club
naar toe willen, welke wegen wij gaan inslaan. In 2020
hebben we daarnaast nog enkele uitdagingen liggen,
hoe gaan we bijvoorbeeld om met het rookbeleid.
Daarnaast zijn we nog steeds met de stichting Sopij in
gesprek met de gemeente over het verlengen van het
contract. Wij mogen hopen dat de gemeente het contract verlengt zodat wij op deze manier de inkomsten
welke wij hadden met het ophalen van oud papier kunnen continueren.
Tot slot wil ik iedereen bedanken wie gisteren de jeugd
gesteund heeft middels het beschikbaar stellen van
statiegeldflessen. Het jeugdbestuur zal er voor zorgdragen dat dit geld goed besteed wordt tijdens de jeugdactiviteiten. De rest van de maand kunt u de fanfare steunen door de flessen bij de Jumbo in te leveren en op de
juiste knop te drukken zodat uw statiegeld ten gunste
komt van de fanfare. Ik kom langzamerhand op het
punt om af te sluiten, op sommige momenten was ik
misschien wat negatief, wat kritisch. Bedenk dit is enkel
bedoelt om onze mooie club samen met ons allen mooi
te houden, om trots op te zijn.
Ik wil iedereen bedanken wie op welke manier dan ook
het afgelopen jaar zich heeft ingezet voor GWVV. Alleen met elkaar kunnen we dit. We gaan deze inzet vieren tijdens de kaderavond op 14 februari.
Zoals ik belooft heb gaan we vanmiddag nog de nieuwe
tenues aan u laten zien en ik kom nog terug om enkele
jubilarissen in het zonnetje te zetten.
Ik sluit af met u allen een fantastisch jaar toe te wensen, ik breng graag een toost met u uit op 2020.

Nieuwe tenues

N

a de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter werd er
door de Sponsorcommissie (Freek van Arragon) het
dankwoord uitgesproken richting hoofdsponsor Autobedrijf Geert Stevering en subsponsor recreatiecentrum
Slootermeer. Al veel jaren zijn zij sponsoren van GWVV.
Als dank hiervoor werd een shirtje uitgereikt aan Autobedrijf Stevering (Geert en Els) en recreatiecentrum
Slootermeer (Pascal). En kon Freek met trots vermelden dat vanaf 2020, GWVV in een nieuw geel - wit gepagina 8
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streept tenue zal spelen. De lagere teams zullen de komende seizoenen hierin ook gaan spelen. De 12e man
van GWVV, Jan Zweers, kreeg een voor hem speciaal
shirt uitgereikt met rugnummer 12.
Een delegatie van het 1e/2e elftal betrad de catwalk
om de nieuwe tenues aan de aanwezigen te tonen.

Jubilarissen
25 jaar lid;
Adriaan van Weelden,
25 jaar GWVV, hoe
zien die er uit?
Begonnen in ‘78 als
hoofdtrainer van
GWVV, het eerste
jaar was vooral wennen aan jouw aanpak, veel kilometers
maken brak nogal
wat spelers in het begin op. GWVV was net gepromoveerd
maar je wist je keurig te handhaven. Zo ook het
2e jaar. Het 3e jaar ging heel wat lastiger, veel spelers
waren gestopt of elders gaan spelen. Dit kon niet opgevangen worden en jullie zijn gedegradeerd. Het vierde
seizoen verliep vervolgens rustig. Je vond het na 4 jaar
mooi geweest.
Vervolgens heb je van1988 t/m 1991 de junioren getraind. In het seizoen 89-90 behaalde je met de A ongeslagen het kampioenschap, dit werd groots gevierd in
jouw achtertuin met BBQ. De jongens waren jouw zo
dankbaar dat ze jouw een jaarabonnement gaven op
een felbegeerd mannenblad. Na 3 jaren vreemd te zijn
geweest bij SDOUC keerde jij terug om hoofdtrainer te
Boogbal nr. 4

worden. Het eerste jaar, 94-95 werd je direct kampioen
om vervolgens het jaar erop weer te degraderen dit
had mede te maken met herindeling van de klasse e
waardoor alleen de eerste 6 teams overgingen. Het 3
jaar hebben jullie je gehandhaafd en heb je afscheid
genomen als hoofdtrainer.
Ook heb je nog regelmatig het doel verdedigt bij het
eerste. Dit zelfs in het bijzondere seizoen 1985 toen
zowel GWVV 1 als ook GWVV 2 het kampioenschap
behaalde.
Bij het afscheid in 1997 heb je de eervolle titel gekregen “blijvend lid”. Vandaag gaan we jouw huldigen als
25-jarig lid van
GWVV.
40 jaar lid;
Ronnie Overbeek,
Frank Stokman
Ronnie en Frank,
2 man sterk en
met enkele vergelijkingen. Alle 2
40 jaar lid van
GWVV en alle 2 al
weer heel wat
jaren gestopt met voetballen.
Ronnie en Frank, overgekomen van SDOUC, samen met
Wilfred Kuipers, Paul Engelen, Martin Geurtsen en Wim
Pruyn. Als trouwe keet-gangers de sfeer van Varsselder
geproefd en zodoende ook bij GWVV terecht gekomen.
Waar een kroeg allemaal wel niet goed voor is. Zal dat
ook direct de reden zijn dat overal de ledenaantallen
terug lopen, simpelweg omdat er geen kroegen meer
zijn?
Samen hebben jullie destijds het eerste versterkt om
daarna langzamerhand af te bouwen.
Frank jouw carrière stopte volgens mij in het 2e doordat jouw kuitspieren er anders over dachten. Je heb je toen nog ingezet
voor de jeugd en ook voor de papierploeg.
Ronnie, jij bent nog wat langer doorgegaan, menigeen
herinnerd jou nog steeds als een bikkelharde speler,
het woord pijn staat niet in jouw woordenboek. Deze
mooie eigenschappen zien we vandaag de dag weer
terug bij jouw
zoon Sam. Ik
weet zeker dat
je nog regelmatig terug kijkt
naar jouw carrière bij GWVV,
het trainingskamp op Mallorca zul jij je
zeker nog herinneren.
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40 jaar lid
Wim Pruyn
Ja, Wim, daar
sta je dan.
Voor de tweede maal mag
ik jouw toespreken in
mijn tijd als
voorzitter. In
2015 sprak ik
jouw toe om
te bedanken voor jouw 13 jaar voorzitterschap en nu
heb ik de eer, 5 jaar later om jouw te huldigen als 40
jaar lid. Hoe kun je 40 jaar Wim Pruyn bij GWVV samenvatten. Ik ga het proberen in grote stappen. Overgekomen van SDOUC om te gaan keepen. Helaas was
er destijds nogal wat concurrentie bij GWVV, hierdoor
heb je voor zover ik kon achterhalen niet in het eerste
gekeept. Verder heb je volgens mij wel in alle elftallen
gekeept? De meeste
uren heb je denk ik in het 3e gee
maakt. Met het 5 heb je zelfs nog een kampioenschap
meegemaakt, seizoen 1990-1991. Ook heb jij je jaren
ingezet voor de jeugd als trainer en leider en heb keeperstrainingen verzorgt en trainer van het dameselftal.
In 2001 ben je voorzitter geworden om dit vervolgens
13 jaar te zijn. In deze 13 jaar is er veel gebeurd, het 40
en 50 jarig jubileum, komst van Dorpshuus, komst van
kunstgras, privatisering van de velden. Grote veranderingen waarbij lastige keuzes gemaakt moesten worden. Bij keuzes maken heb je altijd voor- en tegenstanders. Maar door jouw manier van aanpak wist je
meestal ook de tegenstanders te overtuigen dat de
gemaakte keuzes het beste waren voor GWVV. Je was
zoals je het zelf al eens omschreef de smeerolie en
bindmiddel dat zich inzet om de vereniging bestuurlijk
stabiel te houden en als teamplayer te fungeren.
In 2014, na 13 jaar voorzitterschap heb ik jouw voorzittershamer overgenomen. Je bent gewoon doorgegaan om je in te zetten voor GWVV. Als clubscheidsrechter was je nog regelmatig te vinden op de zondagmorgen hier op de velden. Je heb vorig jaar aangegeven om te stoppen. Wel gaf je aan, als je verlegen zit
bel me rustig. Daarnaast ben je als sub-sponsor ook
nog steeds betrokken bij GWVV en natuurlijk als supporter.
Wim en natuurlijk ook Astrid, namens de hele club nogmaals dank voor de vele inzet, en proficiat met het 40
jarig lidmaatschap.
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50 jaar lid
Boudewijn Aaldering
Ja, Boudewijn. Daar sta je dan. In 4 jaar tijd 10 jaar ouder. Maar gelukkig, leeftijd is maar een getal, je ziet er
niets van. In 2016 heb ik jou gehuldigd als zijne 40 jaar
lid van GWVV, en nu sta je hier om gehuldigd te worden als 50 jaar lid. Hoe kan dit, dat is de grote vraag. Na
enig speurwerk ben ik er achter gekomen. Samen met
Guus Slutter ben jij jouw carrière begonnen 50 jaar terug. De toenmalige secretaris ging nogal creatief om
met het lidmaatschap en hield rekening met het budget van de ouders. Als er meer dan 1 gezinslid lid was
van GWVV melde hij er maar 1 aan bij de KNVB. Zo kan
het dus gebeuren dat er nogal eens wat onduidelijkheid ontstaat hoelang iemand nu daadwerkelijk lid is.
Jij bent dus gewoon te laat alse40 jarige gehuldigd. Dit
gebeurd ons natuurlijk geen 2 keer en dit trekken we
vandaag helemaal recht. Nogmaals ons excuus hiervoor. Ik noemde net al dat je samen met Guus Slutter
bent begonnen aan jouw carrière bij GWVV, Guus heeft
zich helaas af moeten melden voor vandaag. Wij gaan
ervoor zorgen dat hij alsnog zijn speldje krijgt.
Boudewijn, over jouw carrière bij GWVV ga ik het nu
niet te lang meer hebben, deze hebben we in 2016
uitvoerig doorgenomen. Je hebt er in ieder geval mooie
herinneringen aan over gehouden, je zult ongetwijfeld
nog eens terugdenken aan de behaalde kampioenschappen met het 3e en 4e. Medespelers herinneren
zich nog met name jouw bikkelharde voetbalstijl en
natuurlijk zijn je jouw stopwoordje niet vergeten, shit.
Boudewijn nogmaals dank voor het begrip met betrekking tot onze administratieve fout, desalniettemin is
deze huldiging als 50 jarig lid niets minder gemeend.
We gaan jou vandaag huldigen als 50 jarig lid van
GWVV en bedanken jouw ervoor dat je GWVV nog altijd een warm hart toedraagt.
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Willie Schut
Lid van Verdienste

O

nderstaande tekst werd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst uitgesproken door voorzitter Jan Aalders
richting Lid van Verdienste Willie Schut;

W

ook terug te vinden is in een
prachtig voetbalveld. Menig club is jaloers op ons 2e veld. Ook worden de velden
meerdere malen per week geborsteld of gemaaid. Het
aanhouden van de juiste volgorde en het juiste veld is
wel van belang. Toen er afgelopen zomer een bericht
verscheen van ene Stefan Hoogland raakte jij nogal in
paniek. De groenmakers zou per abuis ons kunstgrasveld gemaaid hebben. Jij wist niet hoe snel je richting
Buitenham moest komen, kruipend over het gras kon je
geen los sprietje vinden. In paniek belde je mij nog op,
Jan wat is er aan de hand. Inmiddels had Rick mij ook al
geappt wat er allemaal niet gaande was. Heel even heb
ik het spelletje meegespeeld. Uiteindelijk konden we er
smakelijk om lachen. Het geeft jouw betrokkenheid aan
het wel en wee van GWVV wel mooi weer. Willie, om
een lang verhaal kort te houden. Vandaag willen wij jou
bedanken voor jou meer dan geweldige inzet voor
GWVV, Lilian willen we ook bedanken voor de ruimte
welke ze jou geeft om deze werkzaamheden uit te voeren.
Willie vandaag willen wij jouw benoemen tot Lid van
Verdienste. Een titel welke jouw meer dan toekomt.
Willie en Lilian nogmaals dank, namens ons allemaal en
wij hopen nog lang van deze diensten gebruik te maken.
(Voor meer foto’s nieuwjaarsbijeenkomst;
https://myalbum.com/album/XBJ6n5Cb7zmA

illie, ik zag je enigszins verbaast kijken toen jij
jouw naam hoorde. Niet uitgenodigd als zijnde jubilaris
en toch afgeroepen worden, hoe zit dat. Vanmiddag
willen we het met jou hebben over de werkzaamheden
welke jij verricht voor GWVV. Samen met broer Paul en
natuurlijk ook de rest van het klussenteam verricht je
veel goed werk binnen GWVV. Elke woensdagmorgen
zijn jullie hier aanwezig om de nodige klussen uit te
voeren aan ons mooie sportcomplex. Deze staat er zo
bij door jullie geweldige inzet. Maar daar blijft het niet
bij. Vanaf de komst van het kunstgras en het privatiseren van veld 2 verzorg jij samen met Paul de velden. Dit
kost tijd, heel veel tijd. Naast het vele werk weet jij ook
als geen ander hoe het allemaal verzorgt dient te worden. Het juiste onderhoud, wanneer walsen, wanneer
bemesten, etc., etc. Al deze kennis bezit jij, hetgeen

Vieftig club ni’js
Bezoek wedstrijd Fc Twente - ADO gaat
niet door.
Helaas moeten we mededelen dat het
wedstrijdbezoek naar Fc Twente - ADO
op 21 maart niet doorgaat. Er zijn te weinig aanmeldingen waardoor het, als we het toch door zouden laten
gaan te duur wordt. Wij hopen natuurlijk dat we volgend seizoen wel een geschikte wedstrijd kunnen bezoeken.
Vieftigcluboavend
De Vieftigcluboavend ligt alweer achter ons. We kunnen terugkijken op een goed bezochte en gezellige
avond. De muziekquiz viel in de smaak en de quizmasters John, Robbie en Luc hadden veel werk verzet om
er ook een spannende strijd van te maken. De prijswinnaars gingen dan ook met leuke prijzen naar huis. Alhoewel voor menigeen de vragen aan de pittige kant
waren was het af en toe hilarisch welke antwoorden er
werden gegeven. Een leuke avond om op terug te kijken. Quizmasters bedankt!
Op deze avond werden ook de bestedingsdoelen uitgekozen. De volgende bestedingsdoelen werden in geBoogbal nr. 4

De winnende groep van de popquiz, zij ontvingen vrijkaartjes
voor Huntenpop 2020 .

noemde volgorde uitgekozen;
1. Scheidsrechtertenues met daaraan gekoppeld een
scheidrechtercursus
2. Nieuwe netten voor de kleine doeltjes.
3. Opberg ruimte voor opslag kleding/tenues etc.
Gezien de gezonde financiële situatie zullen al deze
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bestedingsdoelen waarschijnlijk kunnen worden gerealiseerd.
De Vieftigoavend in het seizoen '20-'21 zal zoals gebruikelijk weer op de 2e zaterdag van oktober (10 oktober)
worden gehouden. Noteer dit alvast in je agenda. In
september zullen we jullie daar bericht over versturen.
Foto's van de Vieftigoavend '19-'20 zijn terug te vinden
op; https://myalbum.com/album/T5njaSRvjLLu
E-mail adres
Het is goed mogelijk dat veel Vieftigclub leden
hun E-mail adres wijzigen ivm de aanleg van
glasvezel. Mocht dit zo zijn, geef dit dan zsm
door naar info@gwvv.nl zodat je de berichten
van de Vieftigclub niet mist.
Tot zover de mededelingen van de Vieftig club.

Sportgroet van het promoteam ,

Kaderavond ‘19-’20

O

p Valentijnsdag vrijdag14 februari werd de jaarlijkse
Kaderavond van G.W.V.V. weer gehouden. Ditmaal
weer, na een paar jaar ‘vreemd’ te zijn geweest, in het
Dorpshuus. Jammer dat veel kaderleden geen gebruik
maakten van het aanbod van het bestuur om deze
avond te bezoeken. De verwachting dat het drukker
zou worden, nu de kaderavond weer in het Dorpshuus
was kwam dus niet uit.
Met de 40 –tal aanwezigen was het gezellig en had de
activiteitencommissie in de persoon van Tonny Slutter
een mooie Kahoot! Quiz opgezet. Bij binnenkomst had
Tonny een sticker voor op het clubhart waar het GWVV
logo en het Feyenoord logo op stond met een 1, 2 of 3.
Dit bleek later het nummertje te zijn waarmee je de
quiz speelde. Het Feyenoord logo werd door
veel Ajax fans niet in
dank afgenomen want
dit had geen enkele betekenis. Je kunt raden
welke club Tonny een
warm hart toedraagt en
bij veel Ajax fans was al
snel alleen het GWVV
logo maar meer zichtbaar. Na de koffie en een
biertje werd met de 1e
groep de quiz gespeeld.
Alvorens Tonny met de
quiz begon had hij een
inleidend bedank woordBoogbal nr. 4

je richting het kader en maakte hij dankbaar gebruik
van de mogelijkheid om zijn Alpe d'HuZes actie in de
strijd tegen kanker onder de aandacht te brengen.
(Donatie is mogelijk via https://
www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/tonslutter )
Hierna begon de Kahoot quiz waarbij iedereen zijn mobiel binnen handbereik had om de multipegok vragen
over sport, cultuur, persoonskennis etc. te beantwoorden. Zelfs de ‘afgestoten’ kerkgebouwen hier in de
buurt was een onderdeel van de quiz, alsmede elftalfoto’s met de vraag tot welke Achterhoekse club dit team
behoorde. Leuke vragen met veel thema variatie.
Er bleven uit de 3 groepen uiteindelijk 9 finalisten over
die de finale speelden. Hier bleek al snel dat er geen
kruit tegen gewassen viel tegen de deelnemers die veel
algehele kennis hadden. Het was uiteindelijk Úlftse
Boys man Jurgen
Hansen die er
met de hoofdprijs
van door ging.
Hierna werd met
elkaar nog een
gezellig biertje
gedronken en
zorgde De Veldmuis uit Ulft voor
de goed smakende catering. Conclusie van de
avond, niet druk maar wel gezellig en de vele activiteiten (Vieftigoavend, Kaderavond, carnaval) die elkaar
opvolgden in de maand februari was hier misschien
mede debet aan dat de opkomst wat tegenviel. Activiteitencommissie, bestuur en barpersoneel bedankt
voor de leuke avond.

Een kaderlid
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I

n de maanden januari/februari zijn ons wat dingen
opgevallen op de Buitenham. Het snerttoernooi, de
nieuwjaarsbijeenkomst, Willie Schut Lid van Verdienste, de pronkzitting waar prins Mike uit de hoge hoed
kwam, de start van de 2e competitiehelft, de verdere
jeugdsamenwerking, de carnaval en de felle wind die
voorbij kwam waaien. Er kan er echter maar één uitverkoren worden en dat is deze keer...………… Edwin
Grotenhuis die zijn contract met een jaar verlengde en
ook in het seizoen '20-'21 hoofdtrainer blijft bij GWVV
1. Aan Edwin oa de vraag wat deed hem besluiten om
bij te tekenen?
Hallo Edwin,

Bedankt voor je medewerking aan deze rubriek en proficiat met je contractverlenging bij GWVV. Bij je aanstelling in het seizoen '17-'18 ben je ook de hoofdrolspeler geweest in deze rubriek en heb jij je voorgesteld. Zou je dat voor de lezers nog een keer willen
doen en misschien heb je hier nog wel aanvullingen op.
Voor diegene die mij naar 3 jaar nog niet goed kennen
even een kleine introductie.
Ik ben Edwin Grotenhuis. 49 jaar oud en ik woon in
Wehl. Ik ben getrouwd met Jessica en samen hebben
we 2 jongens, Tygo van 14 jaar en Nando van 13 jaar.
In het dagelijks leven ben ik teamleider bouwkundig bij
De Variabele in Doetinchem.
Ons leven thuis bestaat voornamelijk uit voetbal want
op zaterdag reizen we met de kinderen door heel Nederland ivm voetbal bij De Graafschap en op zondag is
daar natuurlijk mijn voetbal bij Gwvv.

Je bent bijna 3 seizoenen hoofdtrainer van GWVV, destijds gaf je aan eerst 'de kat uit de boom te kijken' en
sprak je uit dat het prettig is als je jezelf kon zijn. Nu
ruim 2,5 seizoen later, hoe kijk je daar op terug naar je
beginperiode als hoofdtrainer van GWVV?
IK ben voor het 3de seizoen trainer bij Gwvv en het bevalt mij nog steeds prima, dus daarom gaan we er nog
een 4de seizoen aan vast plakken. Ik vind het belangrijk
dat ik mezelf kan zijn en dat kan ik hier zeker.
Mijn motto is: we doen het met z’n allen, ik kan het
niet alleen! Gwvv is een fijne sociale club met een aantal super vrijwilligers. Ik kijk altijd de kat uit de boom,
maar ik had destijds al snel gezien dat het bij deze vereniging wel goed zat.
Toen ik aan mijn 1ste seizoen begon had ik geen verwachtingen voor de competitie. Achteraf
is dat tot nu
toe steeds goed afgelopen, want 1ste seizoen 3de plek,
2de seizoen 2de plek en ook dit seizoen gaat het boven
verwachting goed. Als we dit seizoen zouden kunnen
afsluiten met een plek bij de 1ste 3 dan gaan we een
top prestatie leveren.

Ook gaf je aan dat je destijds altijd al 'warme' gevoelens had bij GWVV en dat de club rust, saamhorigheid
en gezelligheid uitstraalde. Is je vermoeden daarin ook
Boogbal nr. 4

uit gekomen of heb je in de afgelopen jaren als verenigingsmens ook nog een ander beeld bij GWVV gekregen?
Toen ik in het verleden wel eens bij Gwvv kwam had ik
altijd al het gevoel dat ik er een keer trainer wilde worden. Toen ik op gesprek kwam voelde het al direct vertrouwd en ik voelde me op mijn plek. Ik kon toen ook
fijn mijn verhaal doen en mijn visie vertellen bij de
club.
Ik ging daarna naar huis met een heel goed gevoel. Natuurlijk zijn er ook wel dingen die ik graag anders zou
zien bij Gwvv. Ik vind dat men hier wel snel tevreden is
als vereniging, het zou toch ook een keer geweldig zijn
om in de 3de klasse te spelen met dit elftal!
Ook dat doe je met z’n allen, met het hele team en zeker met vele mensen van de vereniging.

Wij als GWVV'ers mogen toch ook wel zeggen dat je
een verenigingscoach/trainer bent met niet alleen oog
voor het eerste team maar ook voor de lagere teams/
jeugd. Duidelijkheid, eerlijkheid, gedrevenheid en spelen in het teambelang daar is waar jij waarde aan
hecht en ook wat zegt over jou als trainer. Heb je dat,
wat je daarmee voor ogen had, naar het elftal over
kunnen brengen?
Er mag soms best welstewat meer waardering zijn voor
de jongens van het 1 . En zeker ook voor de overige
elftallen. Het 1ste elftal is toch het vlaggenschip van de
vereniging. Als we de stap willen en kunnen zetten zal
dat in de gehele vereniging moeten leven en moeten er
zo nodig wat andere dingen zijn dan alleen maar presteren op het veld.
Of ik dit naar het elftal heb kunnen overbrengen…… dat
denk ik wel. Gwvv stond nog wel bekend als een elftal
dat als de wind goed staat alles lukt, maar bij tegenslag
dan valt het weg. Denk dat deze mening zeker verandert is, want we strijden, geven alles om de punten
binnen te halen. Ook de verhalen: na de winterstop
word er geen punt meer gehaald is nu denk ik wel verleden tijd.

Je staat graag tussen de spelers, maar als het er op
aankomt, er ook echt boven gaat staan. Heb je dat ook
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zo nu en dan moeten doen en kun je hier ook een
voorbeeld van geven?
Ja ik sta zeker graag tussen de spelers, want ik vind het
belangrijk dat wat ik wil qua voetbal dat de spelers dat
ook willen. Uiteindelijk moeten zij het uitwerken! In de
rust vraag ik ook vaak hun mening van de wedstrijd en
wat anders kan. Soms bespreken we dan ons strijdplan. Ik kan er slecht tegen dat we verzaken qua beleving en inzet. Dan kan ik ook best wel even oorlog voeren in de kleedkamer en mijn gal spugen. Soms zeg ik
dan dingen die ik eigenlijk niet zo bedoel, maar deze
dingen zeg ik door de emotie.

In december heb je je contract met een seizoen verlengd, wat heeft jou doen besluiten om ook volgend
seizoen weer voor deze groep te staan?
Heb mijn contract verlengt, omdat we toch
wel een
metamorfose hebben ondergaan bij het 1ste elftal. Veel
jonge spelers erbij die graag willen presteren. Dit is ook
zeker weer een uitdaging die ik graag aan wil gaan.

Je gaf het al aan dat het 1e elftal een metamorfose
heeft ondergaan. Veel jonge spelers die een goede
prestatiedwang hebben en vol voor de overwinning
willen gaan. De ervaren 'rotten' als Niels, Ron, Sven zijn
niet meer actief bij GWVV 1. Zijn de jonge jongens er
mentaal en fysiek sterk genoeg voor om het nu helemaal 'alleen' te doen? In het vorig interview gaf je nl.
aan dat ze er ook klaar en sterk genoeg voor moeten
zijn om te spelen in GWVV 1.
Ja, je krijgt altijd een periode dat er uitstroom van wat
ervaren spelers en er instroom is van jonge spelers.
Alleendebij ons gingen er direct 4 ervaren spelers naar
het 2 elftal en een goede speler stopte helaas. Ik
vond het zeer jammer dat er 5 spelers tegelijk deze
keuze hadden gemaakt. Had liever gezien dat er nog 1
speler zou blijven die dan zijn ervaring coachend over
kon brengen naar de jonge spelers. Ik moest hun keuze
respecteren al vond ik dat echt niet makkelijk. Of deze
huidige spelersgroep er klaar voor is , nou dat blijkt
toch
wel uit de stand. Op dit moment staan we op een
2de plek, 16 wedstrijden gespeeld en pas 1x verloren.
Dat is toch super goed!!!!! Soms mis je nog wel de
slimheid in de groep zoals tegen Gendringen, maar dat
moet ook groeien. In de 4de klasse komt het nog wel
eens op fysieke kracht aan en dan hebben we het erg
lastig, maar voetballend hebben we genoeg kwaliteit
om dat te compenseren. We hebben zeker ook spelers
die zich niet het kaas van het brood laten eten. Dat
probeer ik ook over te brengen: nooit opgeven! Dat
geldt in het voetbal, maar ook zeker in het dagelijkse
leven.

Edwin in actie tijdens GWVV playbackshow

maar geen winnaarsmentaliteit bij GWVV. Het mag nu
toch zeker wel gezegd worden dat GWVV deze nu zeker wel heeft!
Een voorbeeld: de trainer van sv Loil zei tegen ons ‘och
jullie pakken na de winterstop toch geen punten meer’.
Wat Gebeurd : wij pakken de punten en hun winnen
geen wedstrijd meer. Nou daar kan ik toch echt wel
van genieten. Soms moet je een pas op de plaats maken tegen goede tegenstanders zoals bv sv Dinxperlo.
We hadden onze speelwijze aangepast en dat top uitgevoerd. We wonnen daar met 0-1. Super goed!
Qua formaties in verd/mid/aanv/ opzicht staan er toch
wel vaak dezelfde spelers in het veld, zeker verdedigend. Ik geef een speler altijd wat krediet en laten we
eerlijk zijn, sommige spelers kun je niet missen in het
team. Als ik spelers moet teleurstellen vind ik dat heel
moeilijk. Er word nog wel een gezegd dat ik te sociaal
ben, maar zo ben ik nou eenmaal. Denk zelf dat ik er
soms nog meer mee zit na de wedstrijd, dan de speler
in kwestie. Ik kan er na al die jaren ervaring wel steeds
beter mee omgaan.

De afgelopen seizoenen vorm je samen met André het
trainers/coach koppel. We zien André ook regelmatig
aanwijzingen geven richting bepaalde spelers. Hoe zijn
hier jullie rollen in verdeeld?
André en ik zijn qua trainers hetzelfde. We houden van
inzet, beleving en teamgeest. Ik maak de trainingen
altijd en dat bespreken we op donderdagavond in de
kantine met een kop koffie voor de training. We hebben veel contact met elkaar. Op maandag om de wedstrijd van zondag na te bespreken. Ik ben volgens mij
ook via André bij GWVV terecht gekomen en daar ben
ik hem ook zeer dankbaar voor. We laten elkaar aardig
vrij in de coaching. Soms hebben we tijdens de wedstrijd een kleine discussie, maar dat word dan snel opgelost als Ferenc en Ramiro ook hun mening gevraagd
wordt. We vormen met ons vieren en de grensrechter
natuurlijk een top-staf. Helaas heeft André aangegeven
te stoppen na dit seizoen, wat natuurlijk zeer jammer

Ook haalde je het al even aan dat GWVV bekend stond
als de wind goed waaide alles lukt en als dat niet zo
was dat de kopjes naar beneden gingen. Terecht merkte je op dat deze jonge spelers er 'vol' voor gaan. Kijken we bv naar de wedstrijd tegen Dinxperlo en nog
recent tegen Fc Bergh dan kun je er wel van spreken
dat verdedigen ook een 'kunst' is. Toch zien we dat er
vaak geschoven wordt in de verdedigingslinie, wie
speelt er back, wie moet er centraal en hoe vangt het
middenveld dit op? Vragen waar jij als hoofdcoach antwoorden op moet zien te vinden maakt het voor jezelf
nog wel lastig om te bepalen in welke samenstelling je
een wedstrijd begint?
Dat werd zeker gezegd hier in de regio, best kwaliteit
Boogbal nr. 4
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is. Ik weet ook niet of ik nog zo’n goede en fijne assistent terug ga vinden volgend seizoen.

De ambitie van de club haalde je ook al even aan. Inderdaad mag best gesteld worden dat we (supporters,
TC/bestuur) vaker uit mogen spreken dat we, zeker
gezien de leeftijd en mogelijkheden van het huidige
team, een keer hoger op zouden moeten kunnen spelen. Op dit moment is 'ervaring en geslepenheid' nog
wat er aan ontbreekt maar dat moet ook groeien. Zie jij
ten opzichte van bv vorige seizoen al verandering in het
team als het neerkomt om sommige dingen slimmer uit
te spelen en wat doen jullie als trainers/coach duo hier
zelf aan om dit te verbeteren?
Ja,er is zeker verbetering in het team. Vorig seizoen
verloren we nog wel eens een wedstrijd bv tegen 10
man of met een voorsprong kort voor het einde. Dat is
dit seizoen gelukkig nog niet gebeurd, dus dat is wel
een verbetering. Hoe spelen we daar op in? Door veel
met spelers bezig te zijn qua onderlinge coaching en
het vertrouwen uitspreken naar elkaar.

We zien tov de vorige seizoenen een ander spelbeeld,
druk naar voren is nu niet altijd meer mogelijk en het
goed omschakelen hierin wordt dan ook lastiger omdat
je dan vrij kwetsbaar bent. Met welke tactische aanwijzingen stuur jij de jongens het veld in als je bv tegen
een technisch goed voetballende ploeg moet spelen?
We maken een pas op de plaats als we tegen een goede tegenstander spelen. Vaak spelen we dan wat behoudender dan normaal en we hebben dan ook zeker
de snelheid voorin om snel om te schakelen. Ruimtes
klein houden, kantelen/knijpen met elkaar en coaching
is erg belangrijk. Maar het liefst spelen we druk naar
voren, dat is ons uitgangspunt. Dit vooral tegen de wat
mindere tegenstanders.

Het vorige interview vroegen we je wensen te ventileren op voetbalgebied. Je noemde toen 2 dingen;
Promotie met GWVV en dat jullie 2 kinderen het gaan
maken in het voetbal. Liggen die wensen er nog steeds
of is daar nog wat anders bijgekomen?
Ja zeker GWVV in de derde klasse!!!!!! Dat zou toch
helemaal geweldig zijn .
Wat mijn kinderen betreft, ik hoop natuurlijk dat ze het
gaan halen. Vooral als je ziet wat ze er zelf allemaal
voor moeten doen, 5x per week trainen , zaterdags een
wedstrijd voetballen, voedingspatroon en voldoende
rust. Altijd maar maximaal gas geven. Maar ben ook
realistisch dat het doorbreken op betaald voetbalniveau zeker geen makkie is. Zolang de jongens er plezier
in blijven houden zullen we zien waar het hun gaat
brengen.

Bij deze stellen we je in de gelegenheid om terug te
komen op één van voorgaande vragen of heb je zo een
vraag aan jezelf of iets anders dat je nog kwijt wilt.
Nee, ik vond het wel genoeg zo, het was best veel.

Technische
Commissie
nieuws

Laten we afspreken als we de 3de klasse gaan halen, we
een megafeest gaan vieren met iedereen die GWVV
een warm hart toe draagt!!!!!
Dat doen we zeker. Edwin, bedankt voor dit interview, we
wensen je in de 2e helft van de competitie veel succes. En
ook in seizoen '20-'21 een heel prettige samenwerking bij
GWVV.
De redactie

D

e afgelopen maanden heeft de TC
de gebruikelijke gesprekken gevoerde
met alle trainers en leiders van onze
club.
Samengevat komt het erop neer dat
nagenoeg iedereen doorgaat met zijn
taak/functie.
De volledige staf van 2, 3 en 4 hebben
“getekend” voor een jaartje verlenging. Ook gaat Ferenc nog een jaar
door met de keeperstraining. De TC is
hier natuurlijk heel blij mee.
Dat Edwin zijn contract weer met een
jaar heeft verlengd was natuurlijk al
bekend. Ook de complete leiding van
het 1e gaat door.
Helaas heeft alleen André Lippets
aangegeven te stoppen als assistent
trainer.

TC-GWVV

Boogbal nr. 4
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N

Goed begin 2020
voor GWVV 2

a al het bier en oliebollen kon midden Januari de
voorbereiding op de tweede seizoenshelft beginnen.
De weergoden zijn ons redelijk gunstig gezind en laat
de vrieskou en sneeuw achterwege waardoor er een
normale voorbereiding kan plaats vinden.
In deze voorbereiding wordt er een oefenwedstrijd gespeeld tegen FC Bergh 2, helaas gaat deze wedstrijd
verloren maar we kunnen terug kijken op een positieve
wedstrijd waarin iedereen genoeg speel minuten heeft
gekregen en klaar is voor de start van de competitie.
Tijdens deze wedstrijd heeft het elftal voor het eerst in
het prachtige nieuwe tenue gespeeld, de mannen lopen er weer strak bij de komende wedstijden. Bedankt!
Gelukkig heeft iedereen het jaarlijkse winteruitje overleefd waardoor iedereen fit aan de tweede seizoenshelft kon beginnen.
De eerste competitie wedstrijd na de winterstop is op 2
februari op sportpark De Kolkstede in Beek. In de dagen voor deze wedstrijd valt er al dusdanig veel water
uit de lucht dat het veld er voor de wedstrijd al niet
heel best bij ligt. Gelukkig besluit de consul in Beek dat
de wedstrijd door kan en zo kunnen de mannen van
Peter (exclusief onze schone slaapster) proberen de
eerste 3 punten van 2020 binnen te halen.
GWVV speelt een goede eerste helft maar komt helaas
niet tot scoren. Naar mate de wedstrijd vordert gaat
het steeds harder regenen en begint de wedstrijd op
een waterballet te lijken. GWVV gaat hier het beste
mee om en via Jacco (1x) en Ron (2x) winnen de mannen uit Varsselder de wedstrijd met 1-3.
Helaas heeft GWVV 2 de goede start geen gevolg kunnen geven om dat eerste CIara en daarna Dennis roet
in het eten hebben gegooid. Gelukkig onderneemt de
KNVB snel actie en probeert het de wedstrijden snel
weer in te plannen, VVG thuis op maandag 13 April en
DVV uit op Zondag 1 Maart.

Wel heeft het tweede een prachtige inkomende transfer kunnen bij schrijven, op dinsdag 18 Februari is Liam
Prinsen ons team komen verstreken. Namens het
GWVV 2 feliciteren wij Ron en Manouk met de geboorte van hun prachtige zoon!

Groeten Chiel Le Comte
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Het Vierde

I

n de vorige Boogbal heeft Tom Wanders zijn omschrijving van het vierde gegeven. Het kwam een beetje over
alsof het vierde een bijeengeraapt zootje ongeregeld
was. Volgens mij moet je het véél positiever bekijken.
Het vierde is een samenvoeging van mannen met uiteenlopende hoeveelheden kennis, vaardigheden en
talenten. Normaal weet Tom als Stefan Hoogland of
Herbert de Jong uitgebreide verhalen te schrijven. Het
stukje in de Boogbal was wat kort voor zijn doen; dus
gewoonweg een flutstukje. Tom zal het wel te druk
hebben gehad met zijn t.v. optreden. Op zaterdagavond zagen we
Tom ineens in het
consumenten
programma KASSA als
“deskundige”
uitleg geven hoe
het komt dat er
zoveel Pelletkachels in brand
vliegen. Net zoals
zijn Alter Ego’s Herbert en Stefan wist hij zich overal uit
te kletsen. Aan het einde van de uitzending maakte
Brecht van Hulten bekend dat ze ging stoppen met het
programma. Volgens mijn stellige overtuiging heeft het
optreden van Tom met dit plotselinge stoppen te maken.
Hierna begon de winterstop echt. Een tijd van uitrusten
en tot bezinning komen. Eens heel goed nadenken over
de eerste seizoenshelft en goede voornemens maken
voor het vervolg van het seizoen.
Op zondagmorgen 5 januari begon de tweede seizoenshelft voor veel spelers van het vierde. Na het uitwisselen van de beste
wensen werd het
tijd om het burgerpak in te ruilen
voor het voetbal
tenue. Het werd
tijd om de bal
weer eens flink te
laten rollen op het
jaarlijkse
snerttoernooi. Het
weer was goed, er
was een flinke opkomst en de inzet
was groot. Ideale
omstandigheden
voor een geslaagd toernooi. Na de (gelukkig) warme
douche stond de snert en tomatensoep al klaar. Iedereen (behalve Ino) liet zich deze lekkernij goed smaken.
Ino ging liever naar huis waar Marjolein iets lekkers
voor hem in petto
had. Daarna kon
het eerste biertje
doorkomen en
hadden we tot
aan de mooie
woorden van de
voorzitter tijdens
zijn toespraak op
de nieuwjaarsreceptie even de
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tijd om samen
het kerstreces
te evalueren.
Na de huldiging van de
jubilarissen en
het zeer terecht benoemen van Willie Schut als
Lid van Verdienste was de tijd van gezellig samenzijn onder het
genot van een drankje en een hapje. De bezigheid die
voor velen toch het hoogtepunt van de dag is.
Donderdag 9 januari vonden de meeste spelers nog te
vroeg om te trainen, dus was donderdag 16 januari de
eerst training van 2020. Er waren maar liefst 13 man op
het trainen. Frans had een pittige training bedacht. Wie
gedacht had met de extra Kerst kilootjes rustig aan te
beginnen kwam bedrogen uit. De warming-up was al
heftig, met veel loopwerk. Ino moest na de warming-up
al afhaken. Het is voor Marjolein te hopen dat Ino er na
het voorspel ook niet de brui aan geeft. Vervolgens
stond er een intensief positiespel op het programma en
tot slot een partijspel dat werd gewonnen door het
team dat aan het einde van het spel met één man minder moest spelen. Menig speler heeft de vrijdag of de
zaterdag erna de beentjes nog wel even gevoeld
Op zondag 19 januari stond de uitwedstrijd tegen
V.I.O.D. - 8 op het programma. V.I.O.D. stond laatste en
na zo’n intensieve training waren de verwachtingen
hoog gespannen. We wilden
2020 graag met
een overwinning beginnen.
In het begin
hadden we kansen genoeg
maar die gingen
er niet in. De
eerste counter
van V.I.O.D. was meteen raak en we keken tegen een 1
- 0 achterstand aan. We wisten wel weer gelijk te maken, maar iedere keer als wij gelijk maakten, wist
V.I.O.D. weer te scoren en stonden we weer op achterstand. Paul veroorzaakte een penalty (kratje!!) en ook
de rest van de verdediging stond te schutteren zodat
het uiterst zwakke V.I.O.D. gemakkelijk kon scoren. Bij
een achterstand van 5 - 4 had Tom nog een geweldige
kans om te scoren, maar hij stond buiten spel. Hopelijk
dat Tom de komende tijd het spelregelboekje nog eens
doorneemt, zodat hij
in de toekomst zo’n
uitgelezen mogelijkheid niet nog weer
eens verprutst. Ook
het goede coachen
van Carlo mocht niet
baten. Hij haalde
allerlei trucs uit de
kast om de overwinning binnen te slepen, maar tevergeefs. De eindstand
bleef 5 - 4.
De mooiste actie van
de morgen was van
Rick Hendrixen. Rick
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was geblesseerd, maar als betrokken lid kom je toch je
team aanmoedigen. Hij stond ongeduldig te popelen
om weer een balletje te kunnen trappen. Toen de bal
in de buurt van de dug-out kwam greep hij zijn kans. Hij
probeerde de bal met een fraaie beweging sierlijk terug
te spelen. Helaas was hij vergeten dat hij de kicksen
niet aan had maar zijn bordeelsluipers. In plaats van
een sierlijke trapbeweging maakte hij een schlemielige
val, plat op de rug in de modder. Hij had direct alle lachers van het V.I.O.D. publiek op zijn hand. Jammer dat
hier geen beelden van zijn. Gelukkig is zijn blessure niet
verergerd zodat hij binnenkort de training weer kan
hervatten.
Voor de wedstrijd was het Dorpshuus niet open, zodat
we zonder koffie en zonder intrapballen naar Doetinchem moesten afreizen. Na de wedstrijd wilden we nog
een afzakkertje nemen in ’t Dorpshuus. Een groepje
opruimers van de Buut avond zat aan de koffie. Hun
houding gaf aan dat we niet echt welkom waren, dus
zijn we maar naar huis gegaan. Mét kater en zonder
één druppel alcohol.
Na deze deceptie was er wel weer gewoon trainen. Een
paar spelers (die het ook niet meer nodig hebben) lieten het helaas afweten. Maar gelukkig was Tattoo Mark
weer ontwaakt uit een lange winterslaap zodat we toch
met tien man hebben getraind. Onder koude omstandigheden en op een bar slecht veld werden toch een
aantal oogstrelende acties uitgevoerd. De jongens die
zijn geweest weten dat het een goede training is geweest. De week erna waren 12 die-hards aanwezig om
de training van Frans te ondergaan. Het weer was een
stuk beter, de oefenvormen bekend, dus een rustige,
maar wel gezellige training.
Op zondagmorgen 2 februari stond de lastige thuiswedstrijd tegen S.V.G.G. - 2 op het programma. Uit
hadden we het heel zwaar tegen deze geduchte tegenstander. De leiding had voor de sterkst mogelijke opstelling gekozen, desondanks hadden we het de eerste
25 minuten erg zwaar. We kwamen met 0 - 1 achter,
maar gezien het aantal kansen van Megchelen had het
ook wel 0 - 3 kunnen staan. Maar door een bezienswaardige inzet vochten we ons terug in de wedstrijd en
kregen we steeds meer grip op de wedstrijd. Ino kwam
met een Coen Moulijn achtige beweging de zestienmeter binnen en was alleen nog maar door twee man met
fors geweld te stoppen. De goed leidende scheidsrechter Freek van Arragon kon maar één ding doen; de bal
op de elf meter leggen. Tom, die net een schaatsvakan-

tie op de Weissensee achter de rug had, wist deze pingel koelbloedig te verzilveren. Vanaf dat moment waren we zeker gelijkwaardig. In de tweede helft wisten
we het goede spel te continueren. Misschien hadden
we wel de meeste en de beste kansen om de wedstrijd
te winnen. Helaas verzaakten we om één van deze kansen te verzilveren en Megchelen wist in de echt laatste
minuut een mogelijkheid (nog niet eens een kans) te
verzilveren. Een grote domper om zo te verliezen. Na
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de wedstrijd maakte Marc Wellink bekend dat hij de
WhatsApp groep heeft verlaten. Zijn comeback duurde
één training en één wedstrijd op de bank. Jammer dat
het zo is gelopen. Na een paar biertjes zwakte de pijn
wat af maar we gingen toch met een ontevreden gevoel naar huis.
De donderdag erna was het belangrijkste nieuws “The
return of Wies”.
Wies was weer dusdanig hersteld dat
hij ons weer kon
voorzien van een
schaal met lekkernijen. Het belangrijkste is natuurlijk
de gezondheid van
Wies (maar de
schaal met hapjes is
ook héél aangenaam). Fijn om te
zien dat het beter gaat met Wies.
Zondag 9 februari stond de uitwedstrijd tegen
V.V.G.’25 - 5 op het programma. Helaas raasde Ciara
over het land. De K.N.V.B. had daarom besloten tot
algehele afgelasting. Een extra vrij weekend, helaas.
De echte die-hards waren de donderdag erop weer
present om te trainen. Ook al staat er nog geen wedstrijd in het verschiet, goed en scherp trainen is nooit
verkeerd. Ook al denken sommige spelers er anders
over en melden zich onder het mom van druk op het
werk wel erg gemakkelijk af. Als je, net als ik, een zéér
drukke baan hebt dan weet je dat je ’s morgens op tijd
moet beginnen en overdag flink door moet werken.
Dan heb je ’s avonds tijd om te trainen.
Op zaterdagmiddag 15 februari, de dag na Valentijn,
stond een voetbaluitje gepland. Dit keer niet geregeld
door onze grote voetbaluitjesregelaar
Tom, maar door
de leiding van het 4e . Dus hoefden we niet ver weg, we
hadden steeds goed zicht op de kerktoren. We startten
gezellig in het vertrouwde Dorpshuus. De opening van
de activiteit stond in het teken van onze trainingspakken sponsor GUV: koffie met cake! Nico legde het spel
uit: Hunted G.W.V.V. - 4. De teams (aanvallers, middenvelders, verdedigers en bankzitters)
kregen via de app een
locatie door. Op de
aangegeven locatie
kregen ze een vraag
door over een bekende (meestal oud)
G.W.V.V. – er. Zo kwamen o.a. Bennie Kroesen, Theo van Niersen,
Theo (Torres) te Kaat,
Theet Boerboom en
Fons Aarendonk nog
weer eens langs. Ondertussen werden we scherp in de
gaten gehouden door een VAR achtige instantie (Wies
en Carlo). De route leidde uiteindelijk via Veldhunten
(waar ook een flink stuk G.W.V.V. historie vandaan
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komt) naar het pittoreske Wieken. Menig
deelnemer had al de
intentie om bij Lukassen een tussenstop in
te lassen, maar Lukassen in Wieken
bleek de eindbestemming te zijn. Na deze
(voor sommigen erg
lange) wandeling

smaakte het
eerste (en ook
de volgende)
drankje(s)
heerlijk. De
vraag wie de
winnaar zou
zijn bleef nog
even onbeantwoord. Eerst
moesten we
ons te goed
doen aan een
overheerlijk
stamppotbuffet. De grote eters van G.W.V.V. – 4 maakten hun naam meer dan waar en aan het eind was er
dus maar weinig over. Tot slot maakte de leiding de
einduitslag bekend. De bankzitters werd
uiteindelijk de
overwinning
gegund. Proficiat winnaars. Ik
heb begrepen
dat de komende weken de
mensen uit het
bankzittersteam ook daadwerkelijk op de
bank zitten. Hiermee kwam een eind aan het eerste
deel van een zeer geslaagde winteractiviteit van
G.W.V.V, - 4. Leiders (Nico, Carlo en Wies) heel erg bedankt voor deze leuke dag.
Hierna volgde een verfrissende wandeling terug van Wieken naar Varsselder. Voor
een deel van het elftal was
dit het einde van deze geslaagde dag, de andere helft
heeft nog een vervolg gemaakt bij het Kroegje. Daar
was ik niet meer bij, dus daarvan geen verslag (en misschien ook maar goed ook).
De donderdagavond voor carnaval was het erg slecht
weer, regen en storm. Het regende ook op de WhatsApp, maar dan afmeldingen. De één had een ordinair
zuipfestijn met zijn Italiaanse maffiamaatjes, de ander
moest zijn ski’s nog waxen voor zijn aanstaande wintersportvakantie. De derde had zijn werk nog niet af en de
vierde had bereikbaarheidsdienst. We waren maar met
zijn vieren en hebben toen snel besloten om binnen te
gaan voetbal kijken. Op het laatst kwamen er nog twee
bij. Drie man zijn naar buiten gegaan en hebben met
het derde meegetraind, de andere drie gingen samen
met Frans binnen Europa League kijken. Het werd een
zware avond om als onafhankelijk en onbevooroorpagina 18
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deeld voetballiefhebber samen met twee bloedfanatieke Ajax – supporters naar de wedstrijd Getafe - Ajax te
kijken. Ajax
bakte er weinig van, maar
volgens de
Ajax fans
speelde de
tegenstander
te vaak theater, bij zware
overtredingen
van Ajax was
er volgens die
twee niks aan de hand en ook de scheidsrechter bakte
er niets van. Als je in Nederland Makkelli en Gözübüyük
gewend bent (die duidelijk pro Ajax fluiten), dan is het
lastig accepteren dat deze scheidsrechter Buquet objectief floot en ook eens tegen Ajax durfde te fluiten.
Ajax kreeg terecht met 2 - 0 van Getafe billenkoek. Ondertussen druppelde langzaam de carnavalsvereniging
en de schietvereniging binnen. Het traditionele steek
schieten was dit jaar vervangen door het worst schieten. Saillant detail: Marco dronk de hele avond bier,
het was haast niet aan te slepen. Toen moeder Truus
binnen kwam ging hij heel snel over op Cola. Beetje
schijnheilig, Marco. Nadat het buiten droog geworden
was, kwamen ook nog een
paar andere donderdagavond tafelgasten erbij zitten
en werd het uiteindelijk toch
nog gezellig. Na een paar
biertjes en een paar plakjes
van de gewonnen worsten
werd ook deze avond weer
een klein feestje.
De die-hards in het wegblijven met trainen schitterden
ook op de laatste training van februari door middel van
hun afwezigheid. Ook al was het koud en nat, toch waren er zes spelers (en later René) die de noodzaak van
trainen wel doorhebben en kwamen voor een lekker
partijtje voetbal. Eerst was het nog wat regenachtig,
maar later was het heerlijk weer. Als je flink je best
doet dan kun je ook iets eerder stoppen, wat we ook
gedaan hebben. In ’t Dorpshuus hebben we onder het
genot van een heerlijk biertje nog even voetbal gekeken en gezellig nagepraat. De afwezigen hebben
(gelukkig) al weer een hele leuke avond gemist. Trainen
is echt geen straf. Laten we hopen dat in maart, het
begin van de lente, de trainingsopkomst een stuk beter
is.
Na al deze G.W.V.V. - 4 bezigheden
zijn we inmiddels al weer volop bezig
met de voorbereiding van het volgende hoogtepunt van dit
seizoen. Op
30 maart
wordt Marco
van Remmen de
50 jaar.
Als 4 kunnen we dit natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Daarom wordt deze heugelijke gebeurtenis op zaterdag 4
april uitbundig gevierd in Café
het Centrum in Silvolde. Alle
voorbereidingen zijn al in volle
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gang en de aanstaande Abraham kan een aantal leuke
en vooral pittige verrassingen tegemoet zien. Marco
kan zich gereed maken Ook de rest van Varsselder Veldhunten kan zich gereed maken voor dit memorabel festijn.
Tot zover het verslag van het wel en wee van G.W.V.V.
- 4 in deze relatief rustige winterperiode. Hopelijk nemen mijn mede redactoren c.q. schrijvers van het
G.W.V.V. - 4 stukje het in de toekomst (als er binnen
G.W.VV. - 4 weer eens iets leuks en interessants gebeurt) wel serieus en schrijven ze een G.W.V.V. – 4
waardig stukje. (Maar dan moet je wel regelmatig aanwezig zijn bij de diverse activiteiten c.q. trainingen).
Uiteindelijk is het dan toch niet zo moeilijk om een
paar kantjes vol te schrijven met interessante gebeurtenissen over G.W.V.V. - 4. (want er gebeurt zoveel bij
het vierde!!!)

Tot de volgende keer. D.V.
Groet Tonny

G . W. V. V. 3

D

e bal is weer aan het rollen, de winterstop is voorbij. De Eerste twee wedstrijden zijn weer gespeeld. Om
de 2e seizoenshelft goed van start te laten gaan is er in
de winterstop op een zaterdagmiddag/avond aan de
teambuilding gewerkt. Met een darttoernooi om te
beginnen, aansluitend een hapje te eten en nadien de
nodige drankjes te hebben genuttigd. Bleek het de eerste wedstrijd gelijk zijn vruchten te hebben afgeworpen. De thuis wedstrijd tegen Varsseveld werd gelijk
met een 2-0 overwinning afgesloten. Waar we de uitwedstrijd in het begin van het seizoen nipt hadden verloren hadden we deze wedstrijd meer grip op de tegenstander. We kwamen dan ook voor rust al met 2-0 voor
te staan. Tweede helft is er dan ook helaas weinig gebeurd. Mede door de gladde en drassige omstandigheden op het 2e veld was (voor zo ver wij dat kunnen)
goed voetballen niet mogelijk.
De week er op kregen we de zondag alweer rust. Door
storm Ciara had de KNVB alle wedstrijden afgelast. De
week er op was het niet Ciara die roet in het eten gooide, maar was het deze keer de beurt aan storm Dennis.
Alleen nu gelde er geen al gehele afgelasting. De wind
speelde dan ook een sterke factor tijdens de thuiswedstrijd tegen NVC 2. Al snel kwamen we door een vlot
lopende aanval over de linkerkant op een 1-0 voorsprong. Deze voorsprong hadden we zeker naar 3-0
kunnen uitbreiden, waren het niet dat het kwartje de
andere kant op viel en juist met een 1-3 stand de rust
in gingen. Door enkele afstandsschoten en communicatie misverstanden hebben we de drie tegendoelpunten
aan NVC cadeau gegeven. Met deze twee wedstrijden
na de winterstop zijn we met 3 punten gestart. Dat we
na het carnavalsweekend de draad maar weer opnieuw
mogen oppakken en dat we nog veel punten bij elkaar
mogen winnen.

Gr. Stijn
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Snerttoernooi 2020

Z

ondag 5 januari is de 2e seizoenshelft van het seizoen 2019-2020 afgetrapt met een onderling snerttoernooi en daaropvolgend de Nieuwjaarsbijeenkomst.
Op het snerttoernooi waren voldoende aanmeldingen
om 4 teams te formeren, die in een onderlinge competitie uitmaakten wie zich winnaar mocht noemen over
het snerttoernooi 2020. Winnen was op deze morgen
niet het belangrijkste maar wel het samen aan de
aftrap staan van het jaar 2020 en natuurlijk de heerlijke
snert/tomatensoep die naderhand werd gegeten.
Voor meer foto’s snerttoernooi;
https://myalbum.com/album/gvi2zxtptJn5

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!
Diverse foto’s zijn
op het scherm in
het Dorpshuus
voorbij gekomen zij werden alle genomineerd voor
mooiste foto van de week. De redactie heeft hieruit
vervolgens de leukste foto geselecteerd en verkozen
tot foto van de maand.
Dat is deze maand geworden de foto waar Prins Mike
vanuit z’n slaapkamerraam aan Varsselder-Veldhunten
laat weten niet eerder naar beneden te komen voordat
hij z’n scepter terug heeft. Een mooie taak voor de Adjudanten Sven en Jan.

Ik kom niet eerder
noar bene'jen veurdat ik mien scepter
terug heb.

De Boogbalplanner seizoen 2019-2020
Copie inleveren:
14 april
2 juni

Boogbal nr. 4
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Stand Superelf
seizoen 2019-2020

2019/2020

D

e superelf compititie is weer van start gegaan in
de tweede seizoenshelft. De eerste wedstrijden zijn
gespeeld. Kunnen de huidige koplopers deze lijn het
nieuwe jaar volhouden?
Karin Boland heeft de eerste seizoenshelft als koploper
weten af te sluiten. Ook het nieuwe jaar is ze goed begonnen, en heeft ze haar positie kunnen verdedigen.
Op de voet gevolgd door Ferdie van de Pavert. Ferdie
heeft een flinke inhaalslag gemaakt en mengt zich nu
bij de bovenste plekken van de competitie. Wie Robin
Klompenhouwer, Cas de Neling, Tom Wanders of Rick
Witteveen in de voorhoede had opgesteld hebben de
meeste punten deze periode gehaald.
Voor deze editie van de Boogbal willen we de koploper
van de onderste regionen als winnaar uitroepen, De
wel bekende ‘’aanvoerder van het rechter rijtje’’ met
deze eer mag Bennie Mulder gaan strijken. Met plek 17
op de ranglijst valt Bennie deze editie in de prijzen, gefeliciteerd!

1

Karin Boland

GWVV Forever

190

2
3

Ferdie v/d Pavert

TKS

186

Sandra Immink

De Huppelklumpkes

175

4

Niels Jansen

Grensjager

174

5

Wim Klompenhouwer

WK-C

172

6

Theo Heutinck

The Champ

170

7

Rien Klompenhouwer

FC Tikie-takie

170

8

Menno Wenting

VV WIV

167

9

Lucia Heutinck

Het geknipte team

166

10

Jelle Boland

FC Snelle Jelle

164

11

Nico Immink

De Imminkjes

160

12

Nico Marcus

Fc Canon

160

13

Glenn Robben

FC Maise makkers

157

14

Miel Erinckveld

Poar pielen FC

155

15

Kees v/d Pavert

The Kellers

152

16

Martijn Klompenhouwer

One team One Dream

150

17

Bennie Mulder

The Godfather

148

18

Hans Boland

FC Veldzicht

146

19

Robin Klompenhouwer

Fc Robin

146

20

Cas de Neling

BFT

143

21

Marjolein Niesink

The Boys van Majo

143

22

Carlo Cornielje

Waally-team

141

23

Jan-ole Kantus

FIFA-point united

139

24

Marie-José Cornielje

FC Kwiebes

139

25

Eus Lucassen

Waterboys

134

26

Bart Rots

A2

132

27

Joost Schut

180

122

28

Cas Aalders

Dreamteam

121

29

De vieftig Club

De oudjes

104

30

Jordy Bussink

Grote spelers

104

31

Mart de Leeuw

EL Koekoek

100

32

Stijn van Remmen

Brutus FC

83

Gr. Competitieleider Stijn.
Bennie Mulder — ‘’The Godfather’’
Koen Bussink
Jurgen Schut—Dirk Jansen—Chiel le comte
Niek ter Voert—Bart Rots—Theo Heutinck
Ron Prinsen
Cas de Neling - Rick Hendrixen—Niels Sweckhorst
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Dat kump in de Boogbal

 Felicitatie

Wij feliciteren:
- Ron en Manouk Prinsen met de geboorte van hun
zoontje Liam.
- André Bussink met zijn uitverkiezing als Zinkputter van
het jaar.
- Willie Schut met zijn benoeming als Lid van Verdienste van GWVV.
- Prins Mike met zijn adjudanten Jan en Sven die als
GWVV’ers in het jaar 2020 regeren over Zinkputdorp.

 Licht uut

Met de leus “Wi’j doen het licht wel uut” voegden zij
op 2 februari meteen de daad bij het woord. Alleen ze
hadden het licht zo goed uut gedoan dat de tegenstander de volgende morgen in een duustere kleedkamer
zat. Of dit een tactische zet was van de hoogheden is
niet bekend, GWVV 3 won weliswaar van Varsseveld en
GWVV 4 verloor van SVGG. Ze hebben gelukkig in het
duuster wel lekker warm kunnen douchen met dank
aan Bennie.

Uitslagen beker/competitie senioren
19-1-2020

VIOD 8

GWVV 4

5

4

26-1-2020

GWVV 1

Keijenburgse B 1

3

0

2-2-2020

GWVV 3

Varsseveld 8

2

0

2-2-2020

GWVV 4

SVGG 2

1

2

2-2-2020

Peeske 't 2

GWVV 2

1

3

2-2-2020

FC Bergh 1

GWVV 1

1

1

16-2-2020

GWVV 3

NVC 2

1

3

16-2-2020

Meddo SC 1

GWVV 1

1

2

1-3-2020

DVV 2

GWVV 2

7

2

1-3-2020

GWVV 1

KSV 1

2

1

Opruimen!!

 Balletje

GWVV 4 trof de volgende morgen na de pronkzitting
een Buitenham aan die op slot zat. Zonder (intrap)
ballen reisden ze af richting VIOD in Doetinchem. Gelukkig werd de pijn verzacht, want volgens Sander
Geerts kon je in de Viod kantine een ’balletje’ kopen
voor maar 1 euro.

 Sandwich

Ino die binnen de zestien in ‘de sandwich’ genomen
werd door 2 SVGG speler, was even de weg kwijt. Tijdens de blessurebehandeling liet hij weten liever door
een ‘andere Sandwich’ genomen te worden. Wat hij
daar nu precies mee bedoelde?

 Babel

Ryan Babel was speciaal op de balavond
van het carnaval gekomen om met prins
Mike te kunnen
proosten. Prins Mike
had dan ook een onderscheiding voor
hem in petto. Zelfs
op de dansvloer
voerde Babel een
toneelspel op met zijn
‘schwalbes’.

 Vaak treffen we op de

opslag waar de doelen staan een chaos
aan. Vaak schots een
scheef over/op/onder
elkaar. Doelen worden neergezet waar ze niet neergezet mogen worden. Kortom een warboel!
Bij deze het verzoek aan alle spelers/trainers. Als je
de doelen gebruikt zorg er dan voor dat ze ook weer
fatsoenlijk worden opgeruimd!

 Gouden schoen

Enkele seizoenen geleden kreeg
‘Swekkie’ als topschutter van de
Oude IJsselstreek de gouden
schoen uitgereikt. De prins met
zijn adjudanten liepen tijdens de
carnavalsdagen ook op ‘sneekie’
gouden schoenen. Ook zij zijn topschutters, maar dan van Zinkputdorp.

Boogbal nr. 4

pagina 22

BOOGBAL SEIZOEN 2019 - 2020

2e Seizoenshelft begonnen

D

e 2e seizoenshelft is weer begonnen. Alle teams zijn weer ingedeeld. Alle
teams zijn weer begonnen met trainen, de ene op het veld en de allerkleinste in
de zaal. Ook zijn de eerste competitiewedstrijden weer gespeeld. Echter ligt de
competitie nu alweer stil in verband met de carnaval en een inhaal/
bekerweekend, na dit weekend gaat, als het weer dit toelaat alles echt beginnen.

 Binnenskamers gaat alles in volle bak door. Zoals iedereen gehoord heeft

sluit Sdouc zich begin volgend seizoen aan bij onze samenwerking. Hier zijn
enkele gesprekken over gevoerd en alle partijen zijn het met dit besluit eens
en zien de noodzaak er van in, vooral voor in de toekomst. Ook zijn de gesprekken over de indelingen voor volgend seizoen alweer in volle gang.

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

 Onze jeugd is op zaterdag 4 Januari weer bij u

aan de deur geweest om lege flessen op te halen. Er is op deze dag weer een leuk geldbedrag
opgehaald, wat weer gebruikt zal worden voor
de aktiviteiten voor de Gwvv jeugd. Wij willen
u allen danken voor het inleveren van uw lege
flesssen.

 Op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart wordt er weer
de Gwvv/Welkoop potgrondactie gehouden.
Ook deze opbrengst is voor de Gwvv jeugd.

 Het jeugdbestuur is bezig geweest met een top-

transfer van Sep te Kaat naar Ajax echter is dit op het laatste moment afgeketst en blijft Sep bij Gwvv. Zie elders in de boogbal het verhaal van Sep en
de foto’s.

Wij wensen iedereen nog veel plezier met het vervolg van de competitie.

Het Jeugdbestuur

Mascotte van AJAX

O

p twaalf Februari kwam mijn mooiste droom uit.
Die droom was dat ik met een speler van AJAX het veld op mocht lopen.
Ik had meegedaan aan een prijsvraag en als je die vraag goed had geraden, kon
je uitgekozen worden als mascotte voor de bekerwedstrijd Vitesse AJAX. Ik had
dus geluk!
We waren vroeg bij het Gelredome stadion en we zagen de spelersbus van AJAX
ook aankomen.
Ik stond heel dichtbij en ik zag alle AJAX spelers uit de bus stappen.
Daarna moest ik naar de kleedkamer om me om te kleden voor de wedstrijd.
We kregen het uittenue van AJAX aan.
Toen moesten wij ons opstellen in de spelerstunnel. Dat was best wel spannend, want toen wist ik nog niet wie er naast mij kwam staan.
Ik had heel veel geluk want Donny van de Beek koos mij uit en heel veel andere
kinderen wilden ook met hem meelopen en ik ook. Dus ik had echt heel, heel
erg veel geluk!
Donny is heel aardig. We hebben even gekletst toen we het veld op liepen.
Daarna begon de wedstrijd.
Wij moesten ons weer omkleden en mochten de rest van de wedstijd op de
tribune kijken.
Papa, mama en opa waren ook mee, we hadden hele mooie plekken.
De wedstrijd was om kwart voor elf afgelopen en de eindstand was 0-3 voor
AJAX.
Het was een avond om nooit te vergeten.

Groetjes van Sep te Kaat
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Programma Jeugd voorjaarscompetitie
op de Buitenham
Datum
7-3-2020
7-3-2020

Begintijd
13:00
13:15

Thuisteam
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC MO17-1
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO17-2

Uitteam
DZC '68 MO17-1
SJO/SSA HMC '17 JO17-1

veld
1

14-3-2020
14-3-2020

14:30
15:00

ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO19-2
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO19-1

Grol JO19-3
FC Eibergen JO19-1

2
1

28-3-2020
28-3-2020

12:30
13:00

ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC MO15-1
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO15-1

Concordia-W MO15-1
ST: Gendringen/SVGG JO15-1

2
1

4-4-2020
4-4-2020

12:30
14:30

ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO13-1
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO19-1

Concordia-W JO13-1
Gendringen JO19-1

1
1

18-4-2020
18-4-2020

09:30
11:00

ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO12-1
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO13-3

FC Zutphen JO12-1G
SJO ZZC JO13-3

1

16-5-2020
16-5-2020
16-5-2020

10:30
13:00
14:30

Ulftse Boys MO11-1
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO15-2
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO19-2

SJO ZZC MO11-2
SDOUC JO15-2
FC Trias JO19-4

2
1

23-5-2020
23-5-2020

11:00
13:00

ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC MO15-1
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC JO15-1

ST: Etten/VVG '25 MO15-1
DCS JO15-2
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

Dorpsagenda
Maart
7 Potgrondactie GWVV
14 NL Doet Dorpshuus
15 Hen & Weerum
16 Jaarvergadering Fanfare St.Gregorius
21 Lenteoptocht carnavalsvereniging De Zinkput
25 Algemene Ledenvergadering Vereniging Kerkgebouw
28-29 Uitvoering Kom Es Kieken
April
4 april Voorjaarsconcert Fanfare
5 Caravaan van Stichting Herdenken en Bevrijden

Scepter gezocht!!!
Wie oh wie, heeft m’n scepter gezien,
Mijn adjudanten hebben hem ook niet bovendien.
Ik ben hem kwijt,
Tot mijn grote spijt.
De adjudanten hebben maar 1 taak,
Laat ze niet met de scepter aan de haak.
Dit gaat ons een krat bier kosten, geen probleem.
Maar ja, wie is er mee heen?

Prins Mike de 1e

Oproep!!

10 Goede vrijdag Avondwake Jezus
17 Playbackshow GWVV
Mei
4 Dodenherdenking
5 Het Vrijheidsontbijt

kijk voor complete
dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Algemene
Ledenvergadering
UITNODIGING VOOR ALLE LEDEN
VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
VERENIGING KERKGEBOUW VARSSELDER-VELDHUNTEN
De Vereniging Kerkgebouw Varsselder-Veldhunten
houdt op woensdagavond 25 maart 2020 de Algemene
Ledenvergadering in het kerkgebouw.
Alle leden en belangstellenden zijn van harte welkom!
Wij hopen u allen te begroeten!
Datum
Plaats

woensdag 25 maart 2020
20:00 in de kerk; inloop vanaf 19:30 uur

AGENDA

W

ij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen bij het organiseren van de Kivada in Varsselder.
Samen regelen we 4 leuke dagen rondom een thema
voor alle kinderen.
Ben jij creatief en een beetje handig, dan zoeken wij
jou!
Voor info kun je contact
opnemen met:
Karin Lukassen, Hesterweg 26.
E-mail:
karinkempers@hotmail.com
Tel: 06-22044415

1.
2.
3.
4.
5.

Welkom door de voorzitter
Jaarverslag 2019 door de secretaris
Financieel verslag 2019 door de penningmeester
Verslag kascommissie
Lopende zaken en toekomstperspectief door de
voorzitter
6. Rondvraag
7. Sluiting

Lente carnavalsoptocht
Beste inwoners van Varsselder,

Attentie Kledingcontainer
verplaatst!

D

e kledingbox is verplaatst naar de parkeerplaats van het voetbalveld. Ouders zijn via
school bijgepraat, maar er zijn vast ook mensen in
het dorp die wel eens wat in de kledingbox gooien.

O

p 21 maart 2020 houden wij onze Lente carnavals
optocht.
Start: 16:11 van de Zon.
Wij zouden het op prijs stellen dat
jullie de vlaggen en ballonnen
weer op willen hangen.
Er zijn verschillende buurtverenigingen uitgenodigd.
Nadien is er een gezellig samen
zijn waarbij jullie ook van harte uit
genodigd zijn in het Dorpshuus.

c.v. De Zinkput
Boogbal nr. 4

pagina 25

(vervolg Dorpsnieuws)

BOOGBAL SEIZOEN 2019- 2020

BIJ “KOM ES KIEKEN”
SPEELT DIT JAAR EEN
RODDELTANTE MEE…..

N

a de succesvolle komische thriller van 2019
“Naastenliefde en Oude Bessen” waar maar liefst meer
dan 400 mensen naar kwamen kijken heeft Toneelvereniging KOM ES KIEKEN dit jaar gekozen voor een luchtige komedie in vier bedrijven met de titel DE RODDELTANTE (Jens Exler).
Na het succes van vorig jaar is ook dit jaar de regie opnieuw in handen van de ervaren en enthousiaste Richard Klompenhouwer, die met de spelers al in september 2019 is begonnen met de repetities. Er is een
zorgvuldige keuze gemaakt over de rolverdeling, zodat
de acteurs zich weer optimaal in de personages kunnen
inleven.
Het verhaal speelt zich af op de overloop van een groot
huurhuis. De derde etage gaat gebukt onder de spionage praktijken, roddelterreur en listige gesprekjes van
Riek Schuurman. Als geen ander weet ze de mensen
om zich heen te binden maar ook tegen elkaar op te
zetten.
Als daar dan ook nog 'n hoop misverstanden bijkomen,
omdat mevrouw Moors een gedeelte van haar woonruimte stiekem aan een intelligent, charmant gekleed
en knap deerntje onderverhuurt en meneer Blokker,
een gepensioneerd belastingambtenaar, die net 3 weken daar woont, op dezelfde clandestiene wijze z'n
neef onderdak verschaft, gaan er op de overloop nog al
wat toestanden ontstaan.
Zelfs huisbaas-slager en rokkenjager Berend Westerhof
weet hier niet goed raad mee. Ook een feestavond
waar alle bewoners op een listige manier bij elkaar zijn
gebracht leidt aanvankelijk tot een betere sfeer, maar
schone schijn bedriegt.
Al met al een prachtig verhaal voor een toneelspel,
welke met veel passie, plezier en inzet zal worden opgevoerd in Het Dorpshuus in Varsselder.
De voorstellingen zijn op:
* Zaterdag 28 maart: Avondvoorstelling 19.30 uur
*Zondag 29 maart: Middagvoorstelling 14 .00uur
Avondvoorstelling 19.30 uur
De huis-aan-huis kaartverkoop heeft reeds plaatsgevonden, maar wie dat heeft gemist kan altijd nog terecht bij:
-Het Dorpshuus, Berghseweg 7N, 7076 AD Varsselder,
Tel. 0315-630414
(tijdens openingsuren)
-Ino Zweers: ino.zweers71@gmail.com
Mob. tel. 06-29440380

-de kassa voor de voorstelling (indien niet uitverkocht).
Dus KOM ook dit joar weer ES KIEKEN,
doar kriej beslist gin spiet van!

Boogbal nr. 4

O

p 5 april a.s. zal de caravaan van Stichting Herdenken en Bevrijden uit ’s Heerenberg door Varsselder rijden.
Zo’n 35 voertuigen zullen door onze Hoofdstraat denderen. Deze tocht is bedoeld om de route van de geallieerden van toen nog eens te laten zien.
Natuurlijk ook om alle bevrijders te herdenken die
Varsselder-Veldhunten de vrijheid terug hebben gegeven.
Rond 11.00 uur komen ze via Wieken en de Weteringweg op Varsselse grond. Ze trekken door de Hoofdstraat en via de Varsselderseweg vervolgen ze de route
naar Ulft en verder.
De hele route die gereden wordt kunt u vinden op
https://stichtingherdenkenbevrijdingbergh.nl
Het zou mooi zijn als u
de langs de route woont
om de vlag uit te hangen.
Graag zien we zo veel
mogelijk toeschouwers
in de kom van het dorp
langs te weg om de
deelnemers toe te
zwaaien.
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V

er kunnen we niet in de toekomst kijken maar we
weten wel dat we dit jaar 75 jaar bevrijding vieren.
Vrijheid die voor de meesten van ons heel gewoon is
maar daar is veel leed aan vooraf gegaan. En nog, zelfs
na 75 jaar worden de mensen die het nog kunnen vertellen erg emotioneel als ze erover praten.
Daarom willen we, ook in 2020 stilstaan bij het Herdenken op 4-mei, dit zal in grote lijnen zijn zoals u
van ons gewend bent maar met hier en daar een extra
bijzonder en eervol tintje.
Zeker omdat wij onze vrijheid koesteren en dankbaar
zijn, willen we daarom ook vieren en zullen we op 5mei 2020 starten met een BEVRIJDINGSONTBIJT…
Dit ontbijt zal inhouden dat we een hele lange tafel
gaan dekken midden op onze nieuwe Hoofdstraat….
Hoe langer de tafel, hoe mooier natuurlijk en hopen
dat u met velen zult aanschuiven.
Daarvoor nodigen wij u allen uit om samen met ons te
herdenken en te vieren.
Wij zijn druk doende alles voor te bereiden en wij willen een verzoek aan u doen. Ga uw eigen buurt eens
rond om dit te bespreken en samen te doen. Het zou
een mooi gebaar zijn om samen de vrijheid te vieren.
Hoe mooi zou het zijn als we volle tafels hebben en we
gezamenlijk de vijfde mei beginnen.
Denkt u wat een goed idee en u wilt ons hierbij wel
helpen met organiseren dan horen we dat graag.

Het 4-mei comite;
Gert Vonk
Nelleke Wissing
Diane Kock

Het Vrijheidsontbijt
Beste inwoners van Varsselder en Veldhunten,
4 en 5 mei staan elk jaar op de agenda, ook in Varsselder-Veldhunten. Op 4 mei is onze traditionele dodenherdenking om zo onze bevrijders te eren en de slachtoffers te herdenken.
Op 5 mei staat er eigenlijk in Varsselder niet iets speciaals op de planning. Men sluit zich aan bij de landelijke
acties of viert Bevrijdingsdag op eigen wijze. Alle keuzes zijn goed.
Dit jaar heeft het 4-mei-comité iets georganiseerd
waarvan we hopen dat iedereen dat op zijn of haar
kalender zet.
Bij goed weer gaan we op 5 mei van 9.30 uur tot ongeveer 10.30 uur met een gezamenlijk ontbijt van start.
De tafels zullen gedekt klaar staan op de mooie nieuwe
Hoofdstraat. Hoe langer de tafel, des te mooier.
Samen vieren dat je al 75 jaar zo in vrijheid leeft, dat
je zelfs op straat kunt tafelen.
Stilstaan bij al de jaren en de plaatsen in de wereld
waar dit niet kan.
Het belooft een mooi evenement te worden, maar hoe
gaat het in zijn werk?
Per buurt of straat is er 1 contactpersoon die probeert
om zoveel mogelijk inwoners aan tafel te krijgen.
Met de hulp van diverse sponsoren hopen we de meeste ingrediënten voor het ontbijt geregeld te krijgen.
Boogbal nr. 4

Verder heeft het 4-mei-comité altijd haar bescheiden
inkomsten door subsidies en geld vanuit bardiensten.
Wat vragen we van u:
Bespreek dit plan alvast thuis en geef het een plekje in
de agenda. U kunt onze maaltijd ook vinden op de site
van 5mei/bevrijdingsmaaltijden
In maart komen de contactpersonen bij u langs om hopelijk veel deelnemers op papier te krijgen. Met deze
contactpersonen wordt gekeken wat er verder moet
gebeuren.
Wij hebben er zin in en wij hopen u ook!

Met vriendelijke groetjes,
Het 4-mei-comité
Diane Kock,
Gert Vonk,
Nelleke Wissing

Tweeluik concert
fanfare St. Gregorius

O

p zaterdagavond 4 april a.s. geeft Fanfare St. Gregorius uit Varsselder Veldhunten een bijzonder concert.
De tweeluik bestaat enerzijds uit muziek die verwijst
naar de 75 jarige herdenking van de vrijheid. Aan de
andere kant blikt de muziekvereniging vooruit naar het
populaire Music Together deel 5 concert, in november
2020. Onder leiding van Gerjo Seesink neemt het orkest het publiek mee op een muzikale gevarieerde reis.
Voor de pauze bestaat het programma uit muziek uit
de jaren van de
bevrijding. Met A
Sentimental Selection komen drie
evergreen uit deze
tijd voorbij. Ook
wordt de Radio
Oranje Medley
uitgevoerd. Dit
nummer is speciaal aangeboden
door Musidesk,
een bibliotheek voor bladmuziek voor amateurorkesten, ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding.
In het tweede gedeelte van deze avond wordt er een
tipje van de sluier opgelicht van het ambitieuze Music
Together concert. Op 6 en 7 november 2020 wordt de
inmiddels vijfde editie van dit spektakelstuk gehouden.
Een uniek concept waarbij het orkest, aangevuld met
een bandbezetting, plaatselijk zangtalenten gaat begeleiden met aansprekende pop en rockmuziek. Dit geheel aangevuld met een spetterende licht- en videoshow.
Tijdens het tweeluik concert komen nummers van Amy
Whinehouse, Abba en Queen voorbij. Ditmaal echter
nog instrumentaal.
Na afloop van het concert kan men, onder het genot
van een drankje, gezellig napraten.
Om 20:00 uur begint het concert in ’t Dorpshuus. De
toegang is gratis.
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Programma G.W.V.V.
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

8-3-2020
8-3-2020
8-3-2020
8-3-2020
15-3-2020
15-3-2020
15-3-2020
15-3-2020
22-3-2020
22-3-2020
22-3-2020
29-3-2020
29-3-2020
29-3-2020
29-3-2020
5-4-2020
5-4-2020
5-4-2020
5-4-2020
13-4-2020
19-4-2020
19-4-2020
19-4-2020
19-4-2020

09:30
09:45
10:00
14:00
09:30
10:00
11:45
14:00
09:30
10:30
14:00
10:00
12:00
12:00
14:00
10:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
10:30
11:00
14:00

Gendringen 4
Montferland 5
GWVV 2
GWVV 1
GWVV 4
DVC '26 4
GWVV 3
Ulftse Boys 1
VVG '25 5
Ajax B 3
GWVV 1
GWVV 2
Concordia-W 11
Concordia-W 9
Keijenburgse B. 1
VIOD 3
GWVV 3
GWVV 4
Gendringen 1
GWVV 2
Gendringen 3
GSV '38 2
Montferland 4
GWVV 1

GWVV 4
GWVV 3
OBW 3
SV Basteom 1
Westendorp 2
GWVV 2
SJO/SSA HMC '17 5
GWVV 1
GWVV 4
GWVV 3
FC Dinxperlo 1
EDS 2
GWVV 3
GWVV 4
GWVV 1
GWVV 2
Peeske 't 4
VIOD 8
GWVV 1
VVG '25 2
GWVV 3
GWVV 2
GWVV 4
Terborg 1

SILVOLDE
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Vieringen
in Kerkgebouw

G

oede vrijdag, vrijdag 10 april zal er om 19.00 uur
een avondwake voor Jezus worden gehouden.
De voorgangers zijn uit de vrijwilligersgroep en het
koor SEREEN komt weer zingen.
Op maandag 4 mei zal er om 19.00 uur een dodenherdenking worden gehouden met aansluitend het leggen
van de kransen bij het vrijheidsbeeld.

Sterk voor de kerk.

Wedstrijdbeelden GWVV—KSV
Voor meer foto’s zie; https://myalbum.com/album/D8XEH7joP7x6
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Standen Senioren seizoen 2019 - 2020
STAND 2e PERIODE

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

Gespeeld Punten voor tegen
16
16
14
15
14
14
15
15
16
14
15
14
15
15

38
33
31
29
27
21
21
21
19
12
12
10
10
9

43
38
38
35
31
25
39
19
36
20
19
24
25
16

14
23
15
16
25
24
27
26
34
32
40
36
53
43

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

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

Gespeeld Punten voor tegen
13
13
13
14
14
12
13
13
13
14
12
12

33
31
27
25
22
21
20
16
13
8
7
0

53
48
40
40
30
25
27
24
19
20
11
14

14
17
23
27
31
21
23
28
35
43
35
54

Club

Gespeeld Punten voor tegen

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

Res. 7e klasse
Club
Varsseveld 6
Ajax B 3
't Peeske 4
NVC 2
Etten 4
Gendringen 3
Varsseveld 8
Concordia-W 11
GWVV 3
vv Montferland 5
SJO/SSA HMC '17 5
Etten 5

8
8
7
6
6
6
7
8
7
6
7
6
7
7

19
17
16
15
13
11
10
10
8
6
4
3
3
3

22
18
14
15
19
14
8
17
18
8
5
6
11
6

7
9
5
9
4
11
10
14
11
13
25
14
26
23

Gespeeld Punten voor tegen
11
11
12
13
11
11
13
10
13
10
12
11

28
28
24
22
20
15
15
13
13
12
6
4

59
50
47
36
33
38
27
42
21
33
21
25

11
9
27
30
23
36
53
45
45
35
54
64

Topsoorderslijst GWVV senioren

Gespeeld Punten voor tegen
11
11
12
12
11
13
12
13
13
13
13
12

27
27
25
24
19
17
16
15
14
13
8
6

47
49
44
45
23
34
25
31
38
22
28
24

9
14
24
35
23
33
34
47
51
30
60
50
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Rick Hendrixen
Cas de Neling
Tom Wanders
Dirk Jansen
Ron Prinsen
Robin Klompenhouwer
Rick Witteveen
Wessel Immink
Thomas Wissing
Jim Weijkamp
Glenn Robben
Sander Geerts
Ino Zweers
Theo Heutinck
Sam Overbeek
Jochem Geerts
Kris Hebbink
Chiel le Comte
Niels Sweckhorst
Stijn van Remmen
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4e
1e
4e
1e
1e/2e
1e
4e
3e
1e
2e
3e
4e
4e
4e
1e
1e
1e/2e
2e
2e
3e

10
10
9
7
7
6
6
5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

Mart de Leeuw
Jelle Boland
Niek ter Voert
Bart Rots
Lars Hendriksen
Sem Schepers
Maarten Wissing
Jurjan Wezenberg
Jacco te kaat
Joel Robben
Collin te Wildt
Joost Venes
Miel Erinkveld
Keke Peters
Timo Steenbreker

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

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

