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goed na voordat je zegt; “Ik hep gin tied” of “da’s niks
veur mien”.

Nieuws
W
e zijn inmiddels, na een nagenoeg voetballoos
seizoen, aangekomen aan het eind van het seizoen

2020-2021.
In hoeverre kunnen we eigenlijk spreken van een voetbalseizoen, zonder voetbal te hebben gespeeld? Nadat
vorig seizoen 2019-2020 al in maart de stekker er uit
ging vanwege corona was het spelen van wedstrijden
dit seizoen geen lang leven beschoren. De bekercompetitie hebben we nog af kunnen maken, maar na een
aantal competitiewedstrijden zonder publiek ging op
12 oktober de stekker er definitief uit. Niemand had
toen kunnen bevroeden dat dit wel eens het gehele
seizoen zou kunnen duren. Gelukkig waren er vanaf
maart weer trainingen mogelijk voor de jeugd en spelers t/m 26 jaar. De oudere spelers moesten toen nog
een paar weken wachten om te kunnen trainen in
tweetallen. Voor de jeugd en de jongere seniorenspelers waren onderlinge partijtjes/oefenpotjes wel mogelijk. Op 5 juni jl. zijn de corona maatregelen dermate
versoepeld dat het voetbal weer volledig mogelijk was.
Voor de Regio cup wedstrijden, zoals door de KNVB in
het vooruitzicht was gesteld bleek de tijd bij de senioren ivm wedstrijdfitheid te kort om hier nog aan te beginnen. De jeugd die al langer met z’n allen trainen is
de Regiocup op 5 juni begonnen, zij zullen 4 wedstrijden gaan spelen. Deze wedstrijden worden overigens
nog wel altijd zonder publiek gespeeld.
Voor de senioren is het dit seizoen uitzingen tot het
eind. Op zondag 27 juni zal het seizoen officieel afgesloten worden met onderlinge partijtjes. Spelers die
nog zin hebben om de eerste 2 donderdagavonden van
juli een balletje te trappen hebben hiertoe nog de mogelijkheid. Zie voor seizoenafsluiting en aanvang van
het seizoen 2021-2022 het artikel van de TC elders in
deze Boogbal.
Nu corona op zijn retour is en al veel Nederlanders gevaccineerd zijn, kunnen we met een positieve blik richting het nieuwe seizoen 2021-2022. Een seizoen waarin
we gewoon onze hobby ‘het voetbal’ op elke zondag
weer kunnen uitoefenen, we gaan er dan ook vanuit
dat publiek hierbij weer aanwezig mag zijn. Want niet
alleen de voetballers hebben de voorbije 2 seizoenen
wat moeten missen, ook de trouwe GWVV aanhang
verlangt weer naar wedstrijden. En het is niet alleen
het voetbal, maar ook het ‘slap’ ouwehoeren langs de
lijn en het biertje naderhand in het Dorpshuus wat het
leuk maakt. Het afgelopen tijdperk heeft ons dan ook
des te meer doen beseffen dat het sociale karakter bij
het voetbal een hele belangrijke factor is. Wat hebben
we dat gemist!
In de vorige Boogbal hebben jullie kunnen lezen dat
Nico Immink, één van onze redacteuren, uit de roulatie
was ivm ziekte. Gelukkig hebben we toen met ondersteuning van Nico nog een Boogbal uit kunnen brengen. Op dat moment besef je je pas hoe kwetsbaar je
bent als iemand langdurig wegvalt. Daarom willen we
iedereen verzoeken om eens bij jezelf te rade te gaan
in hoeverre je bij draagt om G.W.V.V. te kunnen laten
functioneren als een vereniging waar de randvoorzieningen goed zijn geregeld. Wordt je gevraagd om iets
voor de vereniging te doen, denk hierover dan eerst
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Voor je ligt de laatste Boogbal van dit seizoen. Een seizoen waar wij maar 3x zijn uitgekomen omdat er door
de ‘lock down’ geen voetbal/dorpsnieuws te melden
was. Graag hadden we dit anders gezien, maar wij konden niet anders besluiten. In deze Boogbal geen standen/topscoorders lijsten, wel een woordje van onze
voorzitter, een artikel uit ‘de oude doos’ ingezonden
door Jan Frazer en de ervaringen van onze trainers bij
‘de terugkeer naar sportaccommodatie De Buitenham’,
onder dorpsnieuws een memoriam van Henk Wanders,
verder de gebruikelijke artikelen die jullie van ons gewend zijn zoals de column van Jos Mulder, Opvallend
op de Buitenham, Dorpsnieuws etc. Op de cover deze
keer een beeldfragment uit het eerste onderling oefenpotje, verder de inzetjes van de jeugdclinic, de hoofdpersoon in ‘Opvallend op de Buitenham’ en de 1e aanzet van de fysieke verbinding tussen het Dorpshuus en
het Kerkgebouw.
Als redactie zijn wij al in voorbereiding op het nieuwe
seizoen. 2021-2022 wordt de Vijftigste jaargang van de
Boogbal, dit gouden moment willen we natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan. We zullen oa aandacht
besteden aan de historische momenten van 50 jaren
Boogbal. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten
kunnen we al wel verklappen dat we de Boogbal in een
‘nieuw jasje’ gaan steken. Laat je hier bij de aftrap van
het nieuwe seizoen door verrassen!

Wij wensen jullie veel leesplezier en een hele fijne vakantie toe!
De redactie.

Hopen dat 20212022 weer een
echt sportseizoen
wordt!

E
r is een einde gekomen aan eigenlijk weer geen
echt sportseizoen door Corona.

Vorig jaar dachten we rond deze tijd dat alles wel weer
richting normaal zou gaan, en we nu in juni 2021 een
sportief seizoen achter de rug zouden hebben. Helaas…. Nu hopen we dat we komend seizoen wel weer
los kunnen!! De vooruitzichten zijn in ieder geval goed.
Zoals het er nu uitziet zal de voorbereiding op een
“normale” manier kunnen. Of we snel weer terug zijn
in de samenleving zoals we die kenden voor corona is
nog steeds niet duidelijk. Veel hangt af van de vaccinatiegraad en eventuele mutaties van het virus. Alle voorspellingen en vooruitzichten zijn op dit moment in ieder geval goed en laten we ons daar dan ook op richten. Op dit moment kunnen we in ieder geval (eindelijk
weer) op een normale manier trainen en zijn onderlinge wedstrijden toegestaan. Om die reden hebben we
dan ook besloten om toch nog iets van een seizoensafsluiting te kunnen organiseren. Zondag 27 juni gaan
we een onderling toernooi organiseren voor alle senioren leden en JO-17 en JO-19. Voor alle andere jeugdleden worden er die dag ook activiteiten georganiseerd.
Uiteraard hopen we deze dag af te kunnen sluiten op
ons terras onder het genot van een drankje. Of en hoe
dit plaats kan vinden hangt natuurlijk af van de op dat
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moment geldende maatregelen. Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Ook hebben we
afgelopen jaar geen Algemene Ledenvergadering in
kunnen plannen door alle corona-maatregelen. Wij als
bestuur streven er na om al in september deze ledenvergadering te gaan beleggen. Deze uitnodiging volgt
later.
Het bestuur is erg blij dat er afgelopen periode tijdens
de coronamaatregelen weinig leden en donateurs hebben opgezegd. Sterker nog.. er zijn er juist enkele bijgekomen. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst.
We willen er echt weer tegenaan komend seizoen!
Voor nu wil ik iedereen nog veel plezier wensen tijdens
de trainingen de komende weken. Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten op zondag 27 juni tijdens de
officiële seizoens-afsluiting.
Verder wil ik iedereen een hele fijne vakantie toewensen en voor daarna een goede voorbereiding op het
nieuwe seizoen. Op naar het nieuwe seizoen 20212022.

Bericht van de
Technische Commissie
(TC)
Beste Gwvv’ers,

H
et seizoen 2020- 2021 zit er bijna weer op.
Ook dit seizoen is de competitie stilgelegd wegens co-

rona. Na een tijdje stil gelegen te hebben mocht er
weer getraind worden weliswaar met beperkingen
maar we konden in ieder geval iets doen. Op het moment van dit schrijven worden er steeds meer regels
versoepeld en hopen we het nieuwe seizoen weer normaal te kunnen beginnen. De Tc heeft niet stil gezeten,
er is geëvalueerd met het 1e tot en met het 4e elftal.
We kunnen melden dat alle trainers aanblijven. Ook
alle leiders blijven aan, met uitzondering
van Bennie
Mulder hij gaat stoppen bij het 1e elftal. Ference Schepers zal ook in het nieuwe seizoen de keeperstraining
blijven verzorgen.
Er zal op zondag 27 juni een seizoens afsluiting
zijn
middels een onderling toernooi met het 1e t/m het 4e
elftal en de jo 17 en jo 19.
Op Donderdag 1 en 8 juli kan er nog vrijblijvend getraind worden. Hierna volgt de zomervakantie.
Aanvang
trainingen seizoen 2021-2022
Het 1e start op dinsdag 3 augustus
Het 2ee starteop donderdag 12 augustus
Het 3 en 4 begint op donderdag 19 augustus
De 3 bekerwedstrijden voor alle teams beginnen op
zondag 5 september en de competitie begint op
zondag 26 september.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie.
De TC

Het mag
wel hoor!

door Jos Mulder

Z
o, na lange tijd van stilte komt er
weer beweging in de maatschappij.

De velden zijn weer bevolkt en de
stilte is weer doorbroken. Het geluid doet denken aan
een kudde olifanten die 6 weken niks te drinken hebben gehad, en nu een waterput zien. Voor de meeste
sporters ook weer wennen na lange tijd van stilzitten,
en voor de zoveelste keer een film op Netflix bekijken.
Ook de verplichtingen komen weer boven drijven van
vergaderingen, plannen, trainen, opruimen en schoonmaken. Toch is er een selectief gezelschap die continue
in afwisselde samen stelling hebben geklust aan het
Dorpshuis. In weer en wind en voor dag en dauw waren ze bezig. En als je dan denkt dat het klaar is, zie je
ze ook weer richting de kerk klussen. En dat allemaal
pro-deo. Een topprestatie van formaat met deze groep
vrijwilligers. Er zijn natuurlijk ook personen die niet
aan de bats staan, maar daarvoor dragen ze wel financieel een steentje bij. Dit kan middels donaties, sponsoring en lidmaatschap. En dat is ook een bijdrage toch.
Sjappo voor deze groep mensen die er belangeloos
voor staan om het dorpsniveau op peil te houden.
Nu lees ik in de krant en zie om me heen, dat er best
wel veel gezinnen met of zonder kinderen zich hebben
gehuisvest in ons dorp. Ze komen vanuit alle windstreken. Je kunt hier veel theorieën op los laten zowel positief als negatief, maar geen vooroordelen. En omdat nu
juist te voorkomen is mijn advies om je eens aan te
melden bij de grote groep vrijwilligers die ons verenigingsleven rijk is. Het geeft je een kans om het dorp
met zijn inwoners beter te leren kennen, en je staat er
ook niet alleen voor, mocht je zelf eens hulp nodig hebben. Noaberschap, heet dat en aan het gelach en de
klinkende glazen te horen, is het na de klus ook supergezellig. Nu zullen er wel een paar mensen denken van
wat moet ik hier nu mee!.
Nou helemaal niets want het is altijd op vrijwillige basis
of je meebeweegt of niet. Het hoeft ook geen fysieke
inspanning te zijn want ook bij het nodige papier en
regelwerk is hulp welkom. Het is een tip om het dorp
leefbaar te houden waar we zo graag wonen.
Tot slot hoop ik snel weer langs de lijn te staan, en in de
kantine een paar biertjes te snappen.

GWVV Agenda
Zondag 27 juni;
Afsluiting seizoen met onderling toernooi
1 en 8 juli;
Mogelijkheid bijwonen laatste trainingen

ZOMERSTOP
3 augustus; Start seizoen 2021-2022
LET OP;
Woensdag 22 September Algemene Ledenvergadering
(Agenda volgt nog)
Boogbal nr. 3

pagina 3

BOOGBAL SEIZOEN 2020- 2021

De Terugkeer naar:

W
at hebben we er lang op moeten wachten, maar
we mochten 4 maart weer onze eerste stappen ma-

ken richting “De Buitenham”.
Aan de seniorentrainers hebben we de volgende vraag
gesteld:
Voor de eerst aankomende Boogbal (juni) willen we
de trainers vragen hoe het opstarten na de coronastop is verlopen.

W
as een lastige periode voor mij en de spelers.
Zeker omdat GWVV zeer voorduchtig was omtrent

de maatregelen. Was soms best wel frustrerend als
je hoort dat andere clubs wel aan het trainen waren. In begin zijn we beetje in de sportschool geweest en andere activiteiten buiten de club om,
maar merkte wel dat het niet echt motiveerde.
Er waren wat spelers die hun conditie op peil hielden maar waren er, denk ik ook wel wat die weinig
deden. Ik vindt dat de spelers een bepaalde eigen
discipline moeten hebben. Gelukkig kunnen we nu
weer trainen, in begin periode met tot 26 jaar, nu
mag alles weer meedoen. We hebben om de zondag onderlinge wedstrijden gespeeld
Dat valt niet mee om 24 spelers te krijgen op zondagmorgen, maar uiteindelijk ging dat best goed.
Hebben 5x gespeeld ook met scheidsrechters en
grensrechters om het toch goed te benaderen
We trainen de maand juni nog door, daarna gewoon onze zomerstop. Hopelijk kunnen we dan
weer met frisse moed op naar de competitie toe
werken, in een periode van 7 weken moeten we er
dan weer staan.
gr edwin

H allo allemaal, mij is als trainer van het 2
elftal van GWVV gevraagd een stukje te schrijven
e

over de opstart na de corona stop. Tijdens de
lockdown lag het bij de spelers zelf in hoe ze hun
conditie op peil konden houden. Menig speler ging
aan de haal met hardloopschoenen of een race
fiets, om na de lockdown toch nog een beetje
“afgetraind” op “De Buitenham” te verschijnen.
Op “De Buitenham” zelf hebben ze overigens niet
stil gezeten en is er een mooie aanbouw aan het
Dorpshuus gerealiseerd.
Toen de trainingen weer plaats mochten vinden
hebben Edwin en ik de verdeling gemaakt dat Edwin de spelers onder de 27 ging trainen en ik de
spelers boven de 27. Dit was, zeker in het begin
toen we met 2-tallen en op 1.5 meter moesten
trainen een hele uitdaging. Zeker als je spelers van
onder de 27 naast je ziet trainen en lekker een partijtje ziet spelen. Een aantal van onze spelers kon
hierdoor geen motivatie vinden om de voetbalschoenen weer aan te trekken.
Na een paar weken trainen mochten we met 4tallen trainen waardoor er weer iets meer mogelijk
was op het veld. Weer een paar weken later konden we met z’n allen trainen maar de 1.5 meter
bleef, dus nog steeds geen partijtje. Je ziet de motivatie dan bij een aantal spelers wegzakken en het
afmelden voor een training kwam vaker voor,
maar met de spelers die op het veld stonden hebben we er het beste van gemaakt en met plezier
de trainingen afgewerkt.
Onder de 27 hebben we om de andere week een
wedstrijd gespeeld met spelers uit 1, 2 en 3. Dit
waren mooie partijtjes, zowel voor spelers als voor
de begeleiding, eindelijk weer een wedstrijd.
Nu we ook met de 27 plussers weer volledig mogen trainen gaan we dit seizoen toch nog af sluiten
met een aantal actieve trainingen, waarbij het afsluitende partijtje extra leuk zal zijn. We trainen
door tot 27 juni waarop er een toernooitje zal worden georganiseerd door de club ter afsluiting van
dit rare seizoen.
Ik hoop voor iedereen dat we deze periode goed
kunnen afsluiten en vanaf augustus er weer een
mooi voetbal seizoen van kunnen maken.
BLIJF GEZOND EN TOT IN AUGUSTUS!!!!!!!!
Peter Roes, Trainer GWVV 2
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G.W.V.V. 3 terug op de grasmat.

N
adat bekend werd dat buitensporten weer
mogelijk was (met de diverse beperkingen) zijn

we als trainers van de senioren bij elkaar gekomen (op anderhalve meter afstand)
Voor G.W.V.V. 3 met de vele jonge gasten was het
snel duidelijk en geen discussiepunt. ’t Geet Oan!
We pakken het trainen weer op. Bob en Stijn M.
zijn de oudjes (al zou je het niet zeggen) …dus helaas voor hen. Van G.W.V.V. 2 zouden de jonge
gasten zich bij ons aansluiten. Niels, Joël, Martijn,
Colin en Jim kwamen zich dus bij ons melden en
het niveau verhogen.
Je kon zien dat iedereen er weer zin in had. Ondanks de gedwongen pauze kwam het talent al
snel weer bovendrijven. Na de warming-up (was
wel even nodig, want de temperatuur en de
weersomstandigheden lieten vaak te wensen over)
pakten de jongens de diverse oefeningen gemakkelijk op. Of het nou een positiespel was, een pass/
trapoefening of een afrondoefening…..er werd
(soms) fanatiek getoond wat men in hun mars had.
Voor de trainer en voor het team was ’t fijn om Jan
Ole als volwaardig tweede keeper erbij te hebben.
Natuurlijk waren we allen heel blij dat we altijd
konden afsluiten met een partijspel, waarbij vaak
Erik, de teammanager, zijn team kon zien schutteren …ik bedoel schitteren. Want een partij, ja dat
hoort erbij. Net zoals Marco bij Leontien (sorry
…..misschien geen goed voorbeeld).
Na afloop van de training op kunstgras of de
prachtig verzorgde grasmat (Dank heren!) was er
natuurlijk geen mogelijkheid om zich lekker af te
douchen en even in het Dorpshuus na te kletsen
onder het genot van een 0.0 of zoiets, maar af en
toe was er dan toch op de parkeerplaats een illegaal treffen, waarbij een mondkapje niet samengaat met het nuttigen van een consumptie uit de
krat.
Op naar meer versoepelingen, maar wij hebben de
weg weer gevonden op de donderdag. Op naar
meer testen. Testen met tegenstanders om te kijken of we echt vorderingen hebben gemaakt.
Groeten Ferdie en Rob van de Pavert

Coronaperiode Gwvv 4.
Wat betekent dat voor deze groep voetballers.
Geen wedstrijdvoetbal en geen competities of
toernooi. Daar kwam bij dat er aan spelers, boven
de 27 jaar, zelf geen partijspelen tijdens trainingen
mochten worden gegeven.
Toen deze groep weer begon, was het balgevoel
wel even weg. De algemene conditie was bij de
meeste spelers een stuk minder.
Tijdens deze trainingsperiode zijn de onderdelen
Warming Up, Passen/Trap vormen, Afwerken opdoel uitgebreider aan bot gekomen.
Deze groep traint normaal, 75% partijspel..........De
rest is bijzaak toch???????
Toch bleef de groep in redelijke aantal komen en
werkten de oefeningen af.
Dit was voor mij als trainer een goed teken en, om
te horen, dat men ook zo door kon trainen.
Maar de afbreuk van het voetbal (partijtje spelen)
gezelligheid na de tijd en geen wedstijden spelen
is voor onze groep heftig geweest.
TENSLOTTE WIL IK DE SPELERS BEDANKEN VOOR
HUN INZET .
Op naar de normale situatie. Kom weer lekker
trainen voor je zelf en GWVV 4.
Gr. Frans van Hardeveld. (nog een goede vacantie
gewenst).

Voor meer foto’s onderling oefenpartijtje; GWVV 1, 2 en 3
20210425 GWVV (myalbum.com)
(https://myalbum.com/album/tEmzbxHLL8Do)
Boogbal nr. 3
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D
e maand Juni is aangebroken en dat betekend dat
we normaliter de balans opmaken over hoe het seizoen is verlopen. Net als vorig seizoen heeft corona
weer flink wat roet in het eten gegooid, of beter gezegd Corona heeft echt alles verpest.

Waar iedereen in de voorbereiding nog met goede
moed begon werd het met de oplopende besmettingscijfers steeds duidelijker dat ook dit seizoen niet vol
gemaakt zou worden.
Eerlijk gezegd kun je jezelf afvragen of voetballen in
2021 wel zo leuk en gezellig was, aangekleed op de
club komen, niet gezellig in de kleedkamer kunnen bijpraten, geen biertje na afloop. Uiteindelijk gaat het om
de punten maar de genoemde zaken maken het voetbal op ons niveau compleet. Laten we hopen dat we
volgende seizoen weer een normaal jaar kunnen draaien met alle onderdelen die het amateurvoetbal zo
mooi maken.
Gelukkig hebben we na de winter het trainen weer
kunnen oppakken, eerst allemaal op 1,5 meter afstand,
daarna mocht de jongere generaties tot 27 jaar weer
aan de bak om onderling partijen te spelen. Iets wat
voor de oudere spelers in het 2e helft niet echt motiverend heeft gewerkt. Ondanks deze moeilijk situatie wil
ik Peter en de oudere spelers een compliment geven
dat ze zich aan regels van het bestuur hebben gehouden. Gelukkig mogen nu alle leeftijden weer trainen
zoals het hoort en daarna weer gezamenlijk een biertje
drinken op het terras van ons prachtige sportcomplex.
Zoals gezegd hopen we volgend seizoen weer te vlammen op De Buitenham en alle andere sportcomplexen
in de regio. Helaas gaat dat niet gebeuren met de zelfde selectie als dit korte seizoen. Onze toch al krappe
selectie zal verder worden uitgedund omdat een aantal
spelers heeft besloten te stoppen bj GWVV 2.
Maik, Ron en Niels hebben besloten zich aan te sluiten
bij een gezamenlijk elftal van GWVV/SDOUC/ULFTSE
BOYS. Gelukkig blijven deze toppers nog wel lid van
GWVV waardoor ze komend seizoen toch nog enkele
wedstrijden gaan voetballen op De Buitenham met dit
ST-Team. Ook Jurjan heef besloten niet meer voor
GWVV 2 uit te komen, hij zal het 4e elftal gaan versterken en daarmee komt er een einde aan een zeer succesvolle carrière bij GWVV 2. (Kampioenschap en Bekerwinst).
Ik wil Jurjan, Maik, Ron en Niels heel veel succes en
voetbalplezier wensen bij deze andere teams.
Ook wil ik Peter bedanken voor zijn inzet dit jaar, ondanks alle moeilijke omstandigheden en de kleine groepen waarmee Peter heeft moeten trainen heeft hij dit
toch altijd met veel motivatie en passie gedaan. Dank
daarvoor en we gaan er volgend seizoen weer vol tegenaan op een “normale” manier!
Als laatste wil ik iedereen een fijne vakantie wensen en
ik hoop dat iedereen weer gezond aan het seizoen
2021 / 2022 kan gaan beginnen!
Sportieve groet,
Chiel le Comte

Boogbal nr. 3
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25-jun
28-jun
1-jul
2-jul
4-jul
4-jul
9-jul
10-jul
16-jul
16-jul
18-jul
20-jul
20-jul
21-jul
23-jul
25-jul
26-jul
28-jul
31-jul
1-aug
2-aug
2-aug
2-aug
5-aug
6-aug
7-aug
8-aug
9-aug
10-aug
11-aug
15-aug
16-aug
18-aug
20-aug
26-aug
27-aug
29-aug
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Pascal Sloot
Jordy Bussink
Stijn van Remmen
Erik Ketelaar
Paul Schut
Rik Fisser
Cas de Neling
Sven te Kaat
Marc Schut
Frank Heutinck
Jesse Peters
Niels Schweckhorst
Tim Prinsen
Wim Pruyn
Jesper Kuster
Theo van Niersen
Jan Mulder
Jelle Boland
Miel Erinkveld
Jochem Geerts
Ties Peters
Like Immink
Mark Visser
Dennis Boerboom
Sem Schepers
Jan van Remmen
Boudewijn Aaldering
Willem Messing
Dennis Lohschelder
Harm te Kaat
Joris Ketelaar
Frank Aaldering
Merijn Kleinreesink
Dirk Wanders
Collin te Wildt
Twan Berndsen
Leo Bruggeman
Guus Slutter
Adriaan van Weelden
Bram Menting
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Het Vierde

M
aanden lang hebben we thuis gezeten in volledige
lockdown. Niets te doen, niets te beleven.

Plots mocht de jeugd onder 27 wel weer trainen, terwijl de jeugd van vroeger nog thuis opgesloten zat. Tot
het moment dat minister Hugo de Jonge het verlossende “It giet oan” gaf. We mochten weer trainen.
Op donderdagavond 18 maart fietste ik weer, sinds
lange tijd naar het sportcomplex de Buitenham. Een
beetje gespannen, hoe emotioneel zou het weerzien
met de teamgenoten zijn, na al die maanden. Gelukkig
waren er 9 spelers om te trainen onder leiding van
Frans.
Eerst ging het over Corona kapsels en Corona kilo’s,
maar bij het vierde ging het (helaas) niet over Corona
baby’s. Vervolgens begonnen we, onder luid gekraak
van verschillende gewrichten, aan de warming-up. Bijna iedereen gaf ruiterlijk toe tijdens de lockdown niets
te hebben gedaan. Alleen Tom Wanders pochte dat hij
volop had doorgetraind en geen wijn meer had gedronken. Daar was weinig van te zien. Bij het afronden op
doel mikte hij midden op de goal. De bal kwam uiteindelijk nog net in het uiterste hoekje rechtsboven van
de ballenvanger terecht.
Na het loopwerk, de trap en pass oefeningen en het
afronden was het eindelijk tijd voor het partijtje. Daar
waren we tenslotte voor gekomen. Maar ook het partijtje viel in het begin tegen. Tom wist geen enkele bal
fatsoenlijk in de voeten van zijn medespelers te spelen
en Rick H. had meer ruimte nodig (Corona kilo’s?). Dus
werd het veldje groter gemaakt, maar uiteindelijk
maakte dat niet zoveel uit.
Het enige wat Tom niet was verleerd waren zijn
Schwalbes. Als hij na onhandig geklungel de bal dreigde
kwijt te raken, stortte hij (om het gestuntel te maskeren) theatraal ter aarde. Ondertussen krijsend als een
mager speenvarken. Deze trucjes van Tom hebben we
inmiddels door.
Na de training werd er nog even nagepraat, maar het werd al snel tijd
om de fiets weer te pakken om voor
het ingaan van de avondklok thuis te
zijn. Het welverdiende biertje na de
training moest noodgedwongen thuis
worden genuttigd, maar smaakte
desondanks niet minder lekker.
De tweede training begon met een
minder prettige mededeling van de
trainer. N.a.v. de eerste training had
Frans een reprimande van het bestuur gekregen. Het was niet de bedoeling dat de oud-

jes een partijtje zouden spelen. Helaas! Desondanks
werd het toch nog een leuke avond. Met veel lopen,
passen en trappen en afronden. Maar het mooiste was
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toch wel het bijpraten.
Nu werd echt duidelijk dat het sociale aspect heel belangrijk is bij het recreatieve voetbal. Wies probeerde
nog even om een biertje te regelen, maar helaas. Na
20.00 uur wordt er geen bier meer verkocht, dus moesten we na de training maar direct naar huis. Na de
heerlijk warme douche (geen last van een vervelende
Bennie Mulder) wachtte de beloning voor alle inspanningen van de avond: een heerlijk koud biertje.
De volgende twee trainingen verliepen vrijwel identiek.
Na een goede warming up, rekken en strekken volgden
de loopoefeningen. Vervolgens passen en trappen, afronden en tot slot allemaal nog een penalty nemen.
Ondertussen moesten we het gedram van Tom aanhoren die als een klein kleutertje steeds maar liep te zeuren om een partijtje. Gelukkig had Wies nu wel een
paar biertjes kunnen bemachtigen, zodat we onder het
genot van een biertje en een blokje kaas achter de service bus van Wies op veilige afstand van elkaar even
konden napraten. Heerlijk! Wat ben je in deze Corona
tijd al snel met iets tevreden.
Werner werd 50 (zou je niet zeggen) en hij had besloten dat het op een Corona veilige manier (lees: “op
straat”) moest worden gevierd. Daarom verzamelden

wij ons op dinsdag 13 april bij Rick.
Ondanks dat hij nog midden in de verhuizing zat, verwelkomde hij ons onder de veranda van zijn sfeervolle
huis aan de Hoofdstraat. Gezien deze opkomst kunnen
we misschien beter op dinsdag trainen. Er waren jongens bij die we dit jaar op donderdag nog niet hadden
gezien. Maar nu er bier bij kwam kijken waren ze er als
één van de eersten bij. De pop was geregeld, het geel witte tenue en voetbalschoenen. De lastigste klus was
het spandoek met een passende tekst. Tom had voor
een laken gezorgd met nog allerlei kleuren vlekken erin. Er werd druk gebrainstormd over een pakkende
tekst. De tekst moest niet clichématig zijn, maar wel
grappig en ook met een persoonlijk tintje. Uiteindelijk
werd gekozen
voor: ”Een spandoek = flauwekul. G.W.V.V.-4
drinkt bier met
deze oude lul!”
Ino wist met
vaste hand de
tekst op het
spandoek te
schrijven. Ondertussen genoot de rest van
het elftal al van
een heerlijk biertje. Voordat we naar de (bijna) Abraham konden gaan, moest het spandoek nog aan twee
latten worden bevestigd. Hans liet weer eens zien wat
voor talenten hij allemaal in huis heeft. Naast centjes
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tellen bij de RABO
- bank, tenues
wassen en vlammetjes bakken,
kan hij ook prima
een spandoek aan
twee panlatten
spijkeren. Petra
mag blij zijn met
zo’n handige man
in huis. Vervolgens trokken we met zijn
allen naar het huis van
Werner. Gelukkig waren
we op tijd, zodat we nog
een geschikt plekje in de
keurig verzorgde voortuin
van Werner tot onze beschikking hadden. Nadat
Werner de Abraham goed
had gekeurd begon het
bier rijkelijk te vloeien.
Vanuit verschillende geledingen volgden nog meer
Abrahams, zodat de riante
voortuin van Werner binnen no-time volstond met oude
lullen. Zo werd
het nog een uurtje gezellig met
dom lullen en
een biertje. En
dat alles op Corona veilige afstand. Helaas
was het behoorlijk fris die
avond. Ruim op
tijd voor het ingaan van de
avondklok waren we allemaal
weer thuis en
kon Werner terugkijken op een toch nog geslaagd
Abrahamfeest.
Twee dagen later moesten we al weer aantreden voor
de volgende training. Helaas was Frans afwezig. Tom
zou de training overnemen. Dat hebben we geweten:
de materialen lagen niet klaar, veel te weinig ballen op
het veld, een flut warming up en een vreselijk kinderachtige afwerkoefening (de pupillen die Tom ooit heeft
getraind vonden hem wel leuk!!!). Het enige positieve
aan de afrondoefeningen was dat Tom (als trainer) niet
één keer de bal over de ballenvanger het bouwland op
heeft geschoten. Trainer Tom kwam met de mededeling dat we weer een partijtje konden spelen, mits we
de 1,5 meter afstand in acht zouden nemen. Helaas
bleek dit weer fake news te zijn. We hadden het kunnen weten, want als er één iemand is die zich niets van
regels en afspraken aantrekt dan is dat Tom Wanders.
Dank zij Tom staat het vierde bij het bestuur nu te boek
als een stelletje stoute kinderen. En bedankt, Tom!!
Ik moet wel toegeven dat het spelen van een partijtje
wel weer heel prettig was. Tom wilde graag tegen mij
spelen en mij een lesje leren. Het tegenovergestelde
gebeurde. Ik kletste er als een zéér ervaren verdediger
een paar keer lekker in. Tom werd verschrikkelijk bang
en ging achter de laatste man in de verdediging voetBoogbal nr. 3

ballen. Die schijthaas.
We hebben het partijtje
trouwens dik gewonnen. Na het trainen was
er helaas geen gezamenlijk koud biertje,
dus waren we op tijd
thuis.
De trainingen die volgden werden zeer matig
bezocht, alleen de echte
diehards bleven trouw

komen. Ook voor een klein
groepje had Frans steeds zijn
best gedaan om een leuke
training te bedenken. Allerlei
loopvormen, passen en trappen en afronden op doel. Je
kunt zien dat deze jongens al
vaker hebben getraind, want
het niveau van afronden was
erg hoog. Met vlijmscherpe
schoten werd Marco
geregeld gepasseerd
en kon Marco weer de
bal uit het net halen.
De volgende trainingen verliepen behoorlijk identiek. Een zéér
lange warming up,
passen en trappen
met het nodige loopwerk en tot slot
“knappen” op doel
met Marco onder de lat. Als welkome afwisseling
kwam Wies soms langs met zijn tot bier - bus omgebouwde servicewagen.
Een geweldig
goede actie
van onze
meelevende
leider die
exact weet
wat de jongens van het
vierde nodig
hebben.
Wies bedankt!!!
De training van 27 mei was een hele bijzondere. We
waren maar met zijn zevenen (bedankt overige 12
teamgenoten). Frans had een training voor een hele
grote groep voorbereid, dus dat ging hem niet worden.
Aangezien Frans de caravan al had gepakt om van zijn
uitgebreide vakantie (dankzij zijn riante trainerssalaris
bij G.W.V.V. - 4) te gaan genieten, besloot hij vroegtijdig het trainingsveld te verlaten. Op aandringen
(wederom) van Tom werd besloten om dan toch maar
een partijtje te spelen. Met zo’n kleine groep op een
half veld valt de 1,5 meter maatregel makkelijk na te
leven, ook tijdens een partijtje van het vierde want die
dekken op ruime afstand. Als je het partijtje van het
vierde vergelijkt met andere elftallen met ook spelers
boven de 27 die op datzelfde tijdstip ook trainden depagina 8
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den we het niet slecht. Andere elftallen speelden geen
partijtje, maar stonden veel dichter bij elkaar. Daar
werd niets van gezegd. Wij vonden dat we goed bezig
waren. Maar helaas worden we door een paar mensen
binnen de vereniging met argusogen bekeken. Misschien door een paar uitspraken of opmerkingen in het
verleden gunden deze mensen binnen de vereniging
ons dit extraatje niet. Het gevolg: Stront aan de knikker!! Een boos Whatsappje van het bestuur. Een vervelend slot van een avond die zo prettig begon.
Gelukkig kwam er groen licht van Mark Rutte en Hugo
de Jonge: Een partijtje voetballen van mannen die niet
helemaal piep jong meer zijn werd weer toegestaan.
Iedereen was direct laaiend enthousiast en dat resulteerde in een geweldige opkomst. Zelfs Jurgen was er
omdat hij in verband met Fronleichnam niet naar
Duitsland hoefde. Alleen Hans vond het werken op het
kerkhof leuker dat het voetballen met de jongens van
zijn team. Na een korte, maar intensieve warming-up
werden de teams verdeel en werd er een heel lang partijtje gespeeld. Rond half 9 was iedereen afgepeigerd,
nat bezweet en had pijn in de benen. Maar iedereen
was super tevreden. Hier hebben we zo lang op moeten wachten.
Met het versoepelen van de maatregelen lijkt het
“normaal” weer een beetje terug te keren, ook op de
Buitenham. Voor het vierde betekent dat, dat onze
super voetbaluitjes regelaar Tom ons heeft beloofd om
voor het eerst sinds jaren van voetbaluitjesloze zomers
weer eens een keer een geweldig en spraakmakend
voetbaluitje te organiseren. We laten ons verrassen en
kijken er met veel verlangen naar uit.
Laten we allemaal genieten van de mooie tijd die we
tegemoet gaan en niet rancuneus blijven steken in
frustraties die we onverhoopt de laatste anderhalf jaar
hebben opgelopen.
Met deze stichtelijke woorden
eindig ik dit stukje. Een hele
goede zomer (en ga verstandig
om met de Corona maatregelen). Dan zien en spreken we
elkaar gezond en wel na de
vakantie weer.
Met een sportieve en gezonde
groet, Tonny.

Foto van de maand!

O

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.

Nadat de ‘superclubs’ uit Europa zich massaal terugtrokken voor de Super League competitie, heeft volgens onze correspondent uit Italië, GWVV zich aangemeld. Sportcomplex De Buitenham zou hiervoor een
rigoreuze verbouwing moeten ondergaan en zal omgedoopt worden naar stadion ‘De Buitenham’. De correspondent meld ons dat de woensdagploeg heel wat
woensdagen nodig heeft voordat het opgeleverd zou
kunnen gaan worden.

De Boogbalplanner seizoen 2021-2022

Dit seizoen werd in de volgende wedstrijd
de bal gesponsord;

Copie inleveren:
14 september

4-10-2020 wedstrijd tegen sc Meddo,
De Vieftig club;

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

Komt uit op:
30 september

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
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Het roemruchte derde elftal

Een stukje historie van het roemruchte derde elftal van GWVV in de jaren ’70 van de vorige eeuw
door Jan Frazer

Shirtreclame en leren tassen sponsoring 1975 van Theo van Ditshuizen, tussenpersoon Henny Ketelaar.

Ihalfn september
van het jaar 2020 zaten wij alweer zo’n
jaar gedwongen thuis in verband met de heersende corona virus op onze aardbol, en dan kom je automatisch aan het denken over de veranderingen en
verbeteringen die hebben plaats gevonden.
En dan ook mede op sportgebied dit hebben mogen
meemaken. Vooral ook een stukje geschiedenis en de
anekdotes en de humoristische verhalen van het roemruchte derde elftal van GWVV in de jaren’70 van de
vorige eeuw. Door de aanleg van de provinciale weg
van Ulft naar ’s Heerenberg, kwam er de mooie gelegenheid ook om in de begin jaren 1960 om naar eerdere pogingen een voetbalclub in Varsselder – Veldhunten op te richten. Er werd dan ook een bestuur samengesteld om samen met de gemeente Gendringen, maar
vooral met de hulp van de plaatselijke wethouder de
heer A. Nieuwenhuis kwam er de goedkeuring om op
de aangekochte gronden door de gemeente Gendringen aan de noordzijde van de Berghseweg, tussen de
Vicarisweg en de Leemlandseweg ook een voetbalveld
aan te leggen. Het middelpunt van het nog aan te leggen voetbalveld was ongeveer wat nu het Eusterke is.
In juli 1963 werd het voetbalveld feestelijk geopend en
de voetbalclub met de clubnaam GWVV
(Geel Wit Varsselder Veldhunten) kon er in het seizoen
1963 – 1964 met twee elftallen in de toenmalige GVB
( Gelderse Voetbal Bond) tegemoet zien. Mede door
de aanleg van het voetbalveld, kwamen er rondom het
voetbal vele mooie woningbouw kavels te liggen. Het
was ook net in die tijd dat de overheid de zogenaamde
vrijetijdsbouw voor de woningbouw in het leven had
geroepen, om de bouw te stimuleren. Voor de bouwvakker had dit een groot voordeel behalve financieel
kon men met drie maanden een bouwvergunning hebben. Normaal was daarvoor wel twee jaar voor nodig
de op naam verleende vouwvergunning. Die bouwbakker moest dan ook wel de woning in zijn vrije tijd bou-
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wen en binnen twee jaar bewoond zijn.
Doordat vanuit de gemeente Gendringen bouwkavels
voor de vrije tijd bouwvakkers langs de nog aan te leggenen of nog af te werken Berghseweg en Pastoor
Reulinkstraat te koop waren en waarvoor veel belangstelling was uit de hele gemeente Gendringen. Vanaf
het nieuw voetbal seizoen 1969 – 1970 werd door het
bestuur van GWVV besloten om door de vele nieuwe
aanmeldingen van voetballers bij Frans Mulder op te
vangen om dan met drie voetbal elftallen deel te gaan
nemen in de afdeling van de Geldersche Voetbal Bond
de GVB.
Het derde elftal werd samengesteld uit spelers die elkaar nog niet goed kenden, zowel als voetballer en of
als mens. Onze eerste trainer op het voetbalveld aan
de Pastor Reulinkstraat was Theo Huls uit Oer, die jaren lang de beste voetballer was van SDOUC in Ulft. Hij
trainde met de voetballers om zoveel mogelijk plezier
te beleven met de voetbalsport, hij trainde dan ook
zoveel mogelijk met de bal en onderlinge partijen spelen. Na de training werd er nog even gezellig bij Frans
Mulder in het cafë na gepraat en werd er gekozen door
de spelers van het toenmalige derde elftal voor gezelligheid sfeer en ontspanning met het derde voetbalelftal. Dat werd dan ook wel waargemaakt, enkele van
ons team hadden al wel kennis gemaakt via de carnavalsvereniging de Zinkput met de vijf vrijgezellen heren
uit Varsselder Veldhunten. Deze heren waren meestal
zondag’s morgens na de Hoogmis van tien uur te vinden aan hun stamtafel bij café Mulder om daar koffie
te drinken. Het waren uit Hunten, ; Willem Vonk, Henk
Geurtzen, de ober Jan Engelen en uit Varsselder Henk
Jansen en Jan Lukassen de bakker. Deze heren hebben
wij dan gevraagd of zij sponsor wilden worden van ons
derde elftal van GWVV. In eerste instantie lachten ons
de vrijgezellen ons uit, ze hadden geen geld om sponsor te worden, dus geen belangstelling. Wij konden
hun gerust stellen dat was ook helemaal onze bedoepagina 10
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ling niet, onze vraag aan hun was dan of zij ons als
vreemde inwoners van Varsselder Veldhunten als
sponsors wilden wegwijs maken en raadgevend advies
wilden geven als nieuwe inwoners van Varsselder Veldhunten en waar wij rekening mee moesten houden. En
dat ze het derde elftal ook wilden bijstaan voor of met
hand en span diensten zo als loten of stickers verkopen, dat was geen probleem voor hun. We hebben nog
jaren lang samen contact gehouden en de heren hoorden ook bij ieder feest van het derde elftal.
Helaas moesten wij al vrij snel afscheid nemen na het
overlijden in september 1972 van een van onze sponsoren Henk Geurtzen, Henk was zowel voor GWVV als
ook voor de Zinkput bezorger van en het rond brengen
van de nodige post voor beide verenigingen van Varsselder Veldhunten. Het toenmalige derde elftal sponsorde ook al voetbalvereniging GWVV in de begin jaren
van hun roemruchte bestaan. Wij kwamen op het idee
om ronde gele zelflevende stickers met daarop met
zwarte letters GWVV 3 gedrukt te laten maken. Dat
was toen der tijd nog wel een probleem dat zelfklevend, maar drukkerij Lammers uit Terborg wilde ons
wel helpen om 250 stuks zelfklevende stickers voor ons
te maken voor een bedrag van vijftig gulden. Het derde
elftal en onze sponsors gingen de stickers verkopen
voor één gulden per stuk, het was een groot succes. Op
achterruiten van auto’s, overal kwam je stickers tegen,
zelfs op de kerkdeuren waren nog stickers geplakt van
GWVV 3. Maar wij konden de penningmeester van
GWVV wel blij maken met het overdragen van tweehonderd gulden. Het derde elftal van GWVV van de
jaren ’70 van de vorige eeuw, schitterde vooral buiten
het voetbalveld en vooral ook door het mede organiseren van andere activiteiten dan voetbal. Het derde
elftal van GWVV van toen der tijd was niet alleen een
gezellig feest elftal maar nam ook vaak het initiatief om
bij nieuwe ontwikkelingen vaak als vrijwilligers bij te
springen. In fe-bruari 1973 kregen we bericht van meneer Premier den Uil dat er op zondag, een auto loze
zondag was ingevoerd, i.v.m. de olie crisis, bezuinigingen op benzine en olie. De olie Sjeiks hadden de olie
kranen dicht gedraaid, ook werd de benzine prijs met
25 cent per liter verhoogd, die is er trouwens nooit
meer afgehaald . Wij moesten met het derde elftal die
zondag in Netterden voetballen, om met de fiets te
gaan hadden de meesten geen zin in, het was slecht
weer, daarom zaterdagavond met Mat Geurts maar
even gebeld ( wie anders) of hij nog het een en ander
kon regelen, geen probleem voor Mat, “ik ben om 9
uur met paard en wagen bij café Mulder “ daar moesten we nog wel de huiven dak-zuil doeken worden aangebracht. Tegen half elf vertrokken wij richting Netterden
waar we om twaalf uur moesten
voetballen. We waren nog maar
net het feestgebouw van het Gilde voorbij en een van de spelers
kwam met een fles Jägermeister
voor de dag kwam, waarop nog
vier spelers met een fles Jägermeister op de proppen kwamen.
Dus geen gebrek aan benzine zowel voor de heen als de terug reis
bij ons. We speelden gelijk. Bij de
terugkomst in ons stamcafé werden we hartelijk ontvangen door
onze sponsoren want die konden
niet mee want er was maar plaats
voor 14 personen, maar het werd
toch nog een gezellige afsluiting
Boogbal nr. 3

van de middag / avond.
Het dorps hart van Varsselder Veldhunten was toen
der tijd wel café zaal en kruideniers winkel van de familie Frans en Alie Mulder met hun zeven kinderen die
ook met hun hard werkende ouders mee werkten om
het geheel te runnen en rendabel te houden. Alleen de
jongste van die zeven kinderen liep nog wel eens uit
het gareel en haalde nog wel eens kattekwaad uit,
maar dat hoorde bij Bennie, het was een gezellige jongen en wilde dan ook heel graag bij het gezellige derde
elftal mee voetballen, maar dan moest Bennie nog
maar een paar jaartjes wachten en nog maar eens
goed met een bal gaan oefenen, dan kon hij misschien
later met de grote jongens mee voetballen. Frans en
Alie Mulder stonden zoals dat heet de hele dag en
nacht voor iedereen klaar, maar ook voor het verenigingsleven van Varsselder Veldhunten.
Zoals het kerk zangkoor, clubhuis van voetbalvereniging GWVV, Frans Mulder was ook secretaris van
GWVV, en ook de carnavalsvereniging de Zinkput was
als kind in huis bij de familie Mulder. Als je als vreemde
eenmaal bij café Mulder binnen was, werd het gesprek
met Frans gelijk al of je mee wilde doen om GWVV te
steunen en in de toto-lotto mee te spelen en als hij
hoorde dat je ook nog in Varsselder kwam wonen dan
moest je ook maar gelijk lid worden van voetbalvereniging GWVV. Dan werd ook nog even door Alie of Frans
melding gemaakt dat hun wekelijks het boodschappen
boekje en de boodschappen van de kruidenierszaak bij
de klanten aan huis kwamen afleveren. Dat hebben ze
dan ook nog samen jaren lang volgehouden. Buiten
hun eigen drukke zakenleven van de familie Mulder
kon je altijd bij Alie en Frans Mulder aankloppen, ze
waren altijd behulpzaam voor alle verenigingen in Varsselder Veldhunten, of het nu voor voetbalclub GWVV
was of voor de fanfare of kerkzangkoor en dat de carnavalsdagen daar ook nog eens tussen kwamen, het
was nooit voor Alie en Frans te veel gevraagd. Naast dit
alles zorgde Frans voor de ontvangst van de scheidsrechter en besturen van bezoekende verenigingen en
zorgde de familie Mulder ook nog voor de thee voor de
voetballers in de rust.
Het hele roemruchte derde elftal, inclusief de wisselspelers en de dames van het hele elftal en ook de vrijgezellen sponsoren van het derde elftal hoorden bij de
jaarlijkse feestavond bij Alie en Frans Mulder. Het waren altijd gezellige avonden, tegen twaalf uur kregen
we van Alie Mulder een lekker gebakken karbonade .
Als de karbonade genuttigd was, dan was dat gelijk
weer het einde van een gezellige avond. Het hele derde elftal inclusief wisselspelers waren niet vies van een
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gezellig feestje, en als ze maar hoorden dat er wat te
vieren was, dan was dat ook zo weer geregeld, of het
nu was dat iemand van ons derde elftal ging trouwen,
of de geboorte van een kleine, twaalf en een half jaar
getrouwd, of dat er iemand 50 werd. Bij 50 jaar dan
moest er ook een Abraham gebracht worden, er was
dan ook altijd wel een goede reden voor het derde
elftal om een feestje te bouwen.
Café zaal Mulder was in die tijd het centrum van alle
verenigingen van Varsselder Veldhunten, maar ook het
clubhuis van GWVV, waar wij dan ook zoals gewoonlijk
op donderdagavond na de training nog even gingen bij
praten. Zo ook op een donderdagavond eind augustus
1972, toen Frans Mulder bij ons kwam zitten met een
ontwerp plan tekening van GWVV, getekend door Joep
Ditters. Voor de nieuw te bouwen kleedlokalen op de
Buitenham waar voetbalvereniging GWVV op de nieuw
aangelegde voetbalvelden moest gaan voetballen. Op
dat moment kwamen het kerkkoor gezangen uit het
achterzaaltje van café Mulder, zo ook de heren Aarendonk en van Uum, die kwamen ook even kijken naar de
plannen van GWVV. De heer van Uum hoofd van de
Pius X school van Varsselder Veldhunten zei dat hij al
lang de wens had om voor de schoolkinderen een gymzaal te bouwen, hij kwam dan ook met de vraag en
voorstel of en dan samen met GWVV en de Pius X
school een sport/gymzaal gebouwd kon worden op de
Buitenham. Na nog even over en weer gepraat, heb ik
maar aangeboden dat ik wel even zou zorgen voor een
schetsplanontwerp. Ik kreeg nog even mee dat snelheid was geboden en van de heer van Uum dat de
gymzaal groot van 12 x 21 meter moest zijn. De andere
morgen, vrijdag, om negen uur zat ik al bij architect
Hans Jansen of hij even een schetsplan wilde maken
voor een sporthal in Varsselder Veldhunten. Hans Jansen begon al gelijk, wie is de opdrachtgever, wat heb je
voor gegevens enz., door nog een en ander aan Hans
Jansen uitgelegd te hebben en dat we maar een week
de tijd hadden voor dat schetsplan. Dan eerst maar
even de gemeente architect bellen of we daar vandaag
nog terecht konden, dat kon om 11.00 uur op het gemeentehuis te Gendringen.
De toenmalige gemeente architect vond het een goed
plan, nadat Hans Jansen nog verschillende vragen had
doorgenomen, zoals de ligging, afmetingen, dakvorm,
hoogte en kleuren kon Hans Jansen het schetsplan
ontwerp van de sportzaal op de Buitenham voor GWVV
en de Pius X school op tekening zetten ter goedkeuring
van beide partijen. Het schetsplan ontwerp werd zowel door de gemeente Gendringen als GWVV en hoofd
Pius X school goed gekeurd. Alvorens de architect Hans
Jansen het gemaakte schetsplan verder wilde of kon
gaan uitwerken met bestek en tekening moest hij eerst
weten wie de opdrachtgevers werden, eind september
1972 was er een driemans bouwcommissie in het leven
geroepen onder andere de heren Aarendonk voorzitter
van GWVV, de heer van Uum hoofd Pius X school en de
heer Martens van de RABO bank te Varsselder Veldhunten en in samenwerking met architect Hans Jansen.
Om het geheel toch kritisch als financieel tot aan de
bouwvergunning van de sportaccommodatie rond te
krijgen kon men oktober 1973 een aanvang maken, dat
is gelukt mede door de inzet van de bouwcommissie
en architect Hans Jansen. Nu was het de beurt van de
bouwmannen van de sport/gymzaal om het geboren
kindje aan het lopen te krijgen. Want de planningsdatum van GWVV was met het seizoen 1974 – 1975
over te gaan naar het nieuwe sportcomplex op de Buitenham, en dat hebben de bouwers dan ook waar gemaakt.
Boogbal nr. 3

Een stukje historie van een roemruchte voetbalwedstrijd was wel dat wij op het oude veld van SDOUC aan
de Voorstsestraat moesten spelen tegen een elftal van
Spaanse gastarbeiders met de naam FC Ideales. Het
waren goed aardige en temperamentvolle voetballers
met een grote aanhang, de hele familie ging mee voetbal kijken, en die zich als gastarbeiders waar wilden
maken ook als voetballers. In de hele wedstrijd waren
er al wel kleine misverstanden geweest over wel of niet
buitenspel, en het afkeuren van twee goals van Ideales
en in de laatste minuten van de wedstrijd kreeg FC Ideales een terechte strafschop toegekend. Op dat moment was de stand één nul voor GWVV, onze keeper
Arnold Schut hield de penalty op uitstekende wijze uit
de hoek, toen waren de rapen gaar. Het werd een complete taal verwarring, de scheidsrechter kon geen
Spaans hij kon wel Huntens praten. Het was een echte
chaos vooral toen enkele toeschouwers er zich ook nog
mee gingen bemoeien. Gerard Bosman één van de drie
onderwijzers in het derde elftal, probeerde met zijn
zogenaamd Spaans orde op zaken te stellen, maar toen
gingen de Spaanse dames zich er ook nog mee bemoeien. Ook al kon Gerard Bosman er toen geen touw of
Spaans meer aan vastknopen. Gerard Bosman liep weg
en zei kom we gaan de wedstrijd staken. Enkele spelers
van FC Ideales vroegen wat staken was, en de scheidsrechter zei, hun gaan stoppen en niet meer de laatste
paar minuten uitspelen. Na ongeveer een half uur, alles
was weer rustig, moesten beide leiders bij de scheidsrechter komen, de vraag was van de scheidsrechter of
ik aangifte wilde doen van de handtastelijkheden . Ik
zei scheidsrechter het was gewoon spraakverwarring,
zet maar op het formulier de eindstand 1 – 1 als de
leider van Ideales dat ook goed vindt. De leider van
Ideales was hiermee dolblij want ze hadden al meerdere problemen gehad met de voetballers en de
G.V.Bond vooral over hun mentaliteit Tegen de leider
van FC Ideales heb ik nog wel even geprobeerd om
hem te vertellen dat wij van GWVV 3 alleen maar voor
ontspanning en plezier voetballen. Of hij daar iets van
begrepen had dat weet ik niet, de scheidsrechter in
ieder geval wel. Toen ons derde elftal uit de kleedlokalen kwamen stonden de Spaanse supporters in de rij
voor ons derde elftal te klappen, het was dus wel overgekomen. Een paar tellen later met de derde helft in
café Mulder werd er nog maar Spaans gesproken. Op
een gegeven moment was “Les Cigales” ook al een
Spaanse voetbalclub, nee die waren Frans en dat betekende krekels, dus onze bekende feestband waren krekels. Kom daar maar eens uit met drie onderwijzers in
je voetbalteam, al bij al was het een leuke Spaanse
voetbalmiddag.
In het voetbal seizoen 1974 – 1975 werd op 8 september het sportcomplex de Buitenham geopend, inclusief
drie kleedlokalen en douches met warm water en twee
voetbalvelden. Voetbalvereniging GWVV was inmiddels
al gegroeid naar vier senioren en twee junioren elftallen, het was een enorme verbetering van de koude waterpomp naar de warme douche. Het toenmalige bestuur van GWVV dacht een versterking aangekocht te
hebben voor het derde elftal van GWVV, het was een
Duitse voetballer die zou wel even de Duitse mentaliteit en discipline in het feestelftal van GWVV drie brengen. Zijn naam was Helmoed Hallepape en was verpleegkundige in het ziekenhuis van Emmerich am
Rhein. Het was achteraf in ieder geval geen versterking
in voetbalkwaliteit en helemaal niet in de Duitse
“punkt-ligkeit” voor het derde elftal van GWVV.
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Ivallen
n de afgelopen maanden zijn ons wat dingen opgeop de Buitenham. De hervatting van de fysieke

trainingen na de coronastop, de jeugdclinic die werd
gegeven in mei, de onderlinge oefenpotjes tussen
GWVV 1, 2 en 3. De naderende voltooiing van de uitbreiding van het Dorpshuus en de aanvang van de
fysieke verbinding tussen het Dorpshuus en het Kerkgebouw. Allen werden genomineerd er kan er echter
maar één uitverkoren worden en dat is deze maand
Olaf Dickmann. Olaf is speler bij GWVV 4, jeugdtrainer
en sinds het seizoen 2020-2021 behartigt hij, als GWVV
-bestuurder Jeugdzaken, de belangen voor GWVV bij
de jeugdsamenwerking Ulftse Boys-SDOUC-NVCGWVV. Aan Olaf oa de vraag hoe heeft hij het voetballoze tijdperk doorgebracht.

maar helaas nog niet bij Gwvv en dieptepunten zijn
eigenlijk de zware blessures aan o.a. de kruisband en
meniscus.
Jammer dat er bij GWVV nog geen hoogtepunten zijn
te noteren maar die gaan best nog wel komen toch?
Ik hoop allereerst dat mijn knie het nog een tijdje volhoud zodat ik nog lang mag voetballen, heb in mijn
team 3 voorbeelden die met hun 60 plus aantonen dat
het nog steeds kan en hoop dat ik tegen die tijd ook
nog zo fanatiek en gedreven kan zijn. Elke keer bij het
bekendmaken van de indelingen voor het nieuwe seizoen wordt bij het vierde gekeken of er kansen liggen
voor een kampioenschap, dus ambitie genoeg in het
team en wie weet komt het er ooit van.

Hallo Olaf,
Velen kennen je al binnen GWVV, toch zullen er ook
een aantal zijn die je niet of minder goed kennen. Kun
jij iets meer over jezelf vertellen, wat doe je voor je
dagelijkse kost? Waar woon je? Verliefd, verloofd, getrouwd? Hobby's'? Kortom alles wat je maar kwijt wilt
over jezelf.
Mijn naam is dus
Olaf Dickmann,
ben 48 jaar oud
en geboren en
getogen in Doetinchem. Ik woon
sinds 2000 in
Varsselder naast
camping Slootermeer en ben getrouwd met Monique Sloot, we hebben inmiddels 3 kinderen, Lynn is 16
jaar, Mees is 12 jaar en Suus is 9 jaar, mijn hobby's zijn
natuurlijk voetbal zowel op het veld als in de zaal en
darten, ik ben werkzaam als chauffeur bij Dozon Bouwtechniek.
Je voetbalt al behoorlijke lange tijd bij GWVV. Hoe ben
je zo bij GWVV verzeild geraakt en in welke elftallen
heb je zoal gespeeld? Kun je hierbij ook nog wat hoogte-/diepte punten aangeven?
Ik ben op m'n 19de begonnen met zaalvoetbal bij Zavodo later bij Veldhoek en de Meipoort. In 1997 vroeg
m'n toenmalige collega Hans Gerritsen die toendertijd
bij GWVV secretaris was of ik interesse had om op het
veld te gaan voetballen, dit ben ik toen gaan doen ook
met de gedachte dat ik vanwege mijn vrouw toch deze
kant op zou komen met het samenwonen.
Ik begon in het tweede en heb later ook in het derde
gevoetbald, heb tussendoor ook nog een handvol wedstrijden in het eerste gespeeld en na een tijdelijke stop
van 10 jaar door knieklachten speel ik nu in het vierde.
Hoogtepunten zijn kampioenschappen bij het zaalvoetbal en andere sporten (squash, badminton en darten)
Boogbal nr. 3

GWVV 3 seizoen 2002-2003

Wat voor een type speler ben je, wat zijn je sterkste en
minder sterke punten?
Ik denk dat ik een allrounder ben die z'n teamgenoten
probeert te coachen en dat ik positioneel goed sta om
mijn zwakkere punten, snelheid en conditie een beetje
op te vangen.
Hoe heb jij het voetballoze tijdperk doorgebracht? Heb
je bv nog voor jezelf getraind of iets anders enigszins
gedaan op sportief gebied en wat heb je bv het meeste
gemist in die tijd ?
Zelf heb ik vanaf de laatste wedstrijd in oktober eigenlijk niet veel meer gedaan. Waar ik het vorig jaar, toen
de eerste lockdown begon, wel ben gaan hardlopen en
fitnessen kon ik het nu tijdens de tweede en derde lockdown maar moeilijk opbrengen om maar iets te doen,
het trainen voor de derde helft heb ik dan wel weer bijgehouden. Nu alles weer mag op een training en het
weerzien van de teamgenoten heb ik dan ook als meeste gemist.
Naast voetbal heb je ook interesse in andere sporten
welke van de sporten doe je het liefst naast het voetbal
en waarom dan wel?
Eigenlijk bijna alle balsporten doe ik graag, maar naast
het veldvoetbal, voetbal ik nog het liefst in de zaal, dit
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doe ik recreatief in het sportzaaltje in Varsselder.
Darten doe ik ook nog erg graag, hiermee ben ik eind
jaren negentig mee begonnen toen van Barneveld z'n
eerste wereldtitels behaalde, dit wekte toen mijn interesse en sindsdien ben ik competitie gaan spelen.

daarbij moet je denken aan: materiaal aanvulling,
trainings/kleedkamer schema maken, wedstrijd planning, scheidsrechterlijst samenstellen, handleiding complex maken, vrijwilligers voor teams vragen, enz.
Lopende het seizoen is er verder contact onderhouden
met o.a. Bennie, Paul, Dorpshuus en stichting "de Buitenham" om alles soepeltjes te laten verlopen.
Na nu bijna een jaar kan ik zeggen dat sommige onderdelen van deze functie voor mij best lastig zijn en ik
hierin nog moet groeien maar over het algemeen
bevalt het me prima en kan ik altijd terugvallen op de
bestuursleden.
De samenwerking met de omliggende buurtclubs
breidt zich steeds verder uit. Kun je met zoveel elftallen, waarbij ook diverse GWVV jeugdleden spelen, het
overzicht blijven behouden omtrent wat er speelt en
leeft?

Je speelt dus zowel op het veld als in de zaal. Welke
eigenschappen moet je bezitten om goed tot je recht te
komen in de zaal en wat zijn de verschillen tussen velden zaalvoetbal?
In de zaal zijn natuurlijk de ruimtes kleiner en de afstanden korter dus moet je beter vooruitkijken veel bewegen en sneller handelen door bijv. de bal 1 keer te raken, op het veld heb je daar vaak iets meer tijd voor en
kan je iets meer rust pakken als de bal in een andere
linie is. In de zaal heb ik trouwens mijn punter ontwikkeld die nu befaamd is bij het vierde.
Je bent jeugdtrainer/leider bij de ST: Ulftse Boys/
SDOUC/GWVV/NVC/Etten welk team heb jij daar onder
je hoede en welke GWVV-ers spelen daarbij?
Dit seizoen ben ik trainer/
coach van de Jo13-3 en hier
zitten 2 jongens van GWVV
in het team, dit zijn Bram
Menting en mijn zoon Mees.
Dit is het vijfde seizoen dat
ik het team van m'n zoon
train en ben er trots op dat
we elke na-jaars competitie
zijn gepromoveerd en hier
heb ik al wel een kampioenschap mogen meemaken,
deze was in de voorjaarscompetitie 2018/2019 in de
1ste klasse.
Sinds begin dit seizoen ben je ook het aanspreekpunt
voor alle zaken die de jeugd aan gaan bij GWVV. Hoe is
dit 1e seizoen bevallen?
Eind vorig seizoen, toen Mike bekend maakte dat hij
zou stoppen bij de jeugd heeft Jan me gevraagd of ik dit
wilde oppakken. Had toen al 2 jaar ervaring opgedaan
als coördinator van eerst de O11 en later van de O13
dus had ik al een aardige inkijk bij de jeugd TC.
Heb toen toegezegd en we zijn gaan zitten om te kijken
wat er moest gebeuren om goed het seizoen te starten,
Boogbal nr. 3

Het overzicht houden
doen we met de hele
jeugd TC, deze bestaat inmiddels uit 26
personen en iedere
leeftijdscategorie
heeft z'n eigen coördinator die zich
dus alleen met die
leeftijdsgroep bezighoudt. Heb regelmatig contact met deze
coördinatoren, andere TC leden of ouders
om te horen of er wat
speelt bij de leden.
Omdat we zo'n 25
jeugdleden hebben is het dan ook wat makkelijker om
het overzicht te houden dan voor bijv. UB of SDOUC.
De komende jaren zal er ivm de geringe GWVV jeugdspelers weinig tot geen spelers doorstromen vanuit de
jeugd naar de senioren. Hoe zie jij dit, hoe dat in de
toekomst gaat, zouden jeugdspelers ook voor andere
clubs uit de samenwerking kunnen kiezen om daar te
gaan spelen bij de senioren. Of zijn hier vaste afspraken
over gemaakt?

Komende jaren zullen er elke keer zo'n 2 a 3 spelers
moeten doorstromen vanuit de O19 naar de senioren,
daar moeten we goed naar kijken hoe we dit gaan begeleiden en hoe we deze spelers bij de trainers van de
senioren onder de aandacht brengen.
Ik vind dat we in ieder geval alles moeten proberen om
deze jeugdspelers als lid te kunnen behouden, hierbij
kan je dan denken aan een ST vorm bij de senioren zoals dat nu gebeurt bij de dames van SDOUC 1 of misschien eerder doorstromen bij voldoende niveau richting het eerste.
Zal zeker in sommige gevallen moeilijk zijn omdat je
een clubbelang hebt maar tegelijkertijd ook een samenwerkingsbelang, hier moet zeker van mijn kant nog
over worden gesproken met de andere verenigingen,
hoe dat in het verleden ging en hoe we dat gezamenlijk
in de jeugd ST gaan afspreken, dit zal per individu natuurlijk verschillend zijn en heeft ook te maken met niveau, ambitie, vrienden en natuurlijk de wens van de
speler zelf.
Na maanden stilgelegen te hebben kon de jeugd dan
eindelijk weer. En dan nu de regio cup wedstrijden die
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op het programma staan. Het moet toch heerlijk zijn
voor de jeugd om weer tegen een ander team te mogen spelen. Kun jij uit de reacties van de jeugd merken
dat ze het toch wel spannend vinden?
We hebben in de afgelopen maanden wel oefenwedstrijden gespeeld. Nu hebben we 1 wedstrijd gehad die
om het echie ging en dan merk je wel dat er meer onrust is, het soms te gehaast is en andere beslissingen
worden genomen dan normaal en dan zie je dat er
meer spanning en druk op staat bij zo'n wedstrijd.
Denk je dat in een later stadium te merken is dat de
jeugd 'last' kan krijgen van het voetballoze coronatijdperk. Denk hier bv. aan ontwikkeling achterstanden,
doorstroming naar de senioren e.d.?

We hebben bij de jeugd gewoon door kunnen trainen
en ook onderlinge wedstrijden kunnen spelen, dus denk
niet dat hierin veel achterstand is opgelopen. Het omgaan met de spanning en druk van wedstrijden tegen
andere verenigingen zullen ze weer moeten leren.
Als jij een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor je zijn?
Wat ik al eerder in een antwoord heb gezegd, dat ik
wens dat m'n knie het nog lange tijd volhoudt en dan
zou het mooi zijn dat ik later nog een keer een wedstrijdje met mijn zoon kan voetballen.
Enkele stellingen;
Varsselder, Etten of toch Doetinchem? Varsselder
Kermis of Carnaval? Kermis
Darten of voetballen? Voetballen
Trainer of coach? Coach
Kunst- of natuurgras? Kunstgras
Jeugd of senioren? Jeugd
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van
bovenstaande stellingen terug te komen;
Een nat natuurgras veld is eigenlijk ook wel prettig
vooral om dan eens lekker een flinke sliding in te zetten.

Boogbal nr. 3

Waar kun jij absoluut niet tegen (op voetbalgebied) en
wat kun je juist enorm waarderen?
Het niet eerlijk fluiten of vlaggen bij de jeugd kan ik niet
tegen, zeker als je ziet welke reacties dat teweegbrengt
bij sommige spelers en dat die oneerlijke beslissingen
maar moeilijk of niet uit te leggen zijn naar hun toe.
En het mooiste is natuurlijk dat wat er getraind wordt
dat je dat ook weer terug ziet komen in de wedstrijd.
Waar kunnen ze je midden in
de nacht wakker voor maken?
Poeh, ik denk dan voor een
goede pot voetbal met een
biertje.

Als je morgen een grote geldprijs zou winnen, wat zou je
er dan als eerste mee doen?
Ik denk dat ik dan met m'n
gezin mijn kameraad ga opzoeken in Australië.
Mocht je nog iets anders kwijt willen dan geven we je
daar nu de ruimte voor;
Natuurlijk wil ik nog een oproepje doen; we zoeken altijd vrijwilligers bij de jeugd die misschien af en toe
eens een wedstrijdje willen fluiten of grensrechter willen zijn of een jeugdteam willen gaan trainen, 1 avond
of 2 avonden, alleen of samen met een teamgenoot en
we kunnen dan kijken of dit voor je eigen training kan
of misschien wel op de zaterdag een team wil coachen.
Als het je dus wat lijkt om iets te gaan doen of wil je
verdere info, spreek me dan aan en dan kijken we wat
er mogelijk is.
Olaf, bedankt voor je medewerking aan deze rubriek
we wensen je heel veel succes met de jeugd en met je
team bij GWVV 4.
De redactie
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• Wij condoleren de fam. Wanders met het overlijden
van (schoon)vader en opa Henk. Wij wensen jullie
veel sterkte toe!

• Wij feliciteren met het bereiken van de 50 jarige
leeftijd:
Edwin Grotenhuis en Werner Wellink.

Bedankt voor de
warme steun!

V
orig jaar 12 oktober, net voordat de lockdown in
oktober werd afgekondigd, kreeg ik na onderzoek de

diagnose maagkanker te horen in het ziekenhuis.
Gelukkig bleek, na verdere onderzoeken, dat het goed
te behandelen was. Nu, acht maanden later kan ik na
de ondergane chemokuren en een geslaagde operatie,
positief vooruitkijken en zal ik de komende jaren nog
onder controle blijven.
Gedurende mijn ziekte heb ik, en mijn gezin, enorm
veel steun ervaren. Steun door persoonlijke warme
hartelijke woorden, telefoontjes, berichtjes, kaartjes en
attenties van familie, buren, collega’s, dorpsgenoten,
kennissen en van vele, vele GWVV’ers.

Voor deze blijk van steun, wil ik iedereen bedanken ook
namens mijn gezin. Het heeft ons ontzettend veel
steun gegeven in
deze moeilijke
periode!
Nico Immink

• Ode aan …..

Als we naar het voetbalveld gaan om onze geelwitten weer te zien schitteren dan nemen we je het
liefste niet mee. Maar O,
wat hadden we je zo graag
van stal gehaald in de
‘natte’ maanden april en
mei. Nu sta je doelloos in
een verloren hoek te wachten op je invalbeurt. Maar
er is hoop! Ziet er naar uit
dat je je weer mag ontplooien in het nieuwe seizoen. Normaal kunnen we je
missen als kiespijn, maar we halen je nu maar al te
graag van de reservebank en stellen je op in de 1e rij
langs de lijn, ook al komt het met bakken uit de hemel.
Geel Witte paraplu wat hebben we je gemist het afgelopen seizoen! Dat je vaak een basisplaats mag innemen, dan weer een seizoen zonder voetbal. Dan maar
regen.
Boogbal nr. 3
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We mogen weer!!!!!!
•

Na een raar en zeldzaam jaar krijgen we toch nog een verlenging van het
toch al lange seizoen. Waar we normaal in de maand juni bezig zijn met de
avondvierdaagse, pupillenkamp en boefjes toernooi worden er nu op de zaterdagen nog wedstrijden gespeeld voor de regiocup. Het kabinet heeft vrijdag 28 mei
versoepelingen aangekondigd waardoor er vanaf 5 juni bij de jeugd t/m O18
weer tegen andere verenigingen gevoetbald mag worden. De knvb had de indelingen hiervoor al gemaakt en begin juni is het wedstrijdprogramma dan ook bekend gemaakt. Doordat veel verenigingen de velden al in onderhoud hebben of
het op andere manier organisatorisch niet voor elkaar kunnen kregen, trokken zij
zich terug uit de regiocup. Daarom zijn we er trots op dat bij ons geen enkel team
zich heeft teruggetrokken en dat de wedstrijdsecretarissen alle thuiswedstrijden
in heeft kunnen plannen op de complexen, ondanks de al gestarte onderhoudswerkzaamheden.
Jeugdkader G.W.V.V.
JEUGDZAKEN telefonisch te bereiken;
Olaf Dickmann 06-30612201

We hebben tussendoor ook nog even een
aantal oude netten vervangen van o.a. de pupillengoals zodat straks in het nieuwe seizoen de ballen
niet zomaar er weer doorheen vliegen, wil de begeleiding van de JO10-1 en JO13-3 bedanken voor
hun hulp.

•

Op vrijdag 4 juni was alweer de laatste keeperstraining bij de jeugd. Onze GWVV-keepers
Luuk, Mees en Gijs hebben hier met veel plezier
gebruik van gemaakt, zeker Mees en Gijs die dit
seizoen pas
voor het
eerst onder
de lat stonden hebben
hier veel
kunnen leren. Martijn
Egberts die deze trainingen heeft georganiseerd gaat binnenkort met de andere
keepertrainers de samenwerking met
Jaap Keukens evalueren en we hopen dat
dit volgend seizoen weer een mooi vervolg krijgt.

GWVV trainers/leiders/
grensrechters
Jo 19-1
Thomas Wissing
Sam Overbeek
Jo 17-2
Milan Frazer
Jo 15-2
Cas Aalders
Jo 13-3
Olaf Dickmann
Jo 11-1
Rudi Roseboom
Jo 10-1
Jacco te Kaat
Mo15-1
Dirk Wanders

•

•

Een geslaagde 1e kennismaking met de
jeugd van voetbalvereniging Etten* Om alle jeugdleden en begeleiders van VV Etten te verwelkomen is
er op zaterdag 15 mei een voetbalclinic georganiseerd. Naast een 1e kennismaking met alle jeugdspelers was het tevens een ideale gelegenheid om kennis te maken met alle begeleiders en TC-leden van
alle betrokken verenigingen. In Varsselder waren er
twee groepen ingepland, de O9 en O10 trainden onder leiding van Peter Roes en de training van de O13
werd geleid door Ron Prinsen. Wil beide heren bedanken voor hun bijdrage. Van Remco Berendsen
hebben wij de volgende terugkoppeling mogen ontvangen: "Afgelopen zaterdag hebben de clinics plaats
gevonden voor alle jeugdleden. Dit was een bijzonder gezellige voetbal zaterdag. Voor alle leeftijden
waren er op de 5 complexen trainingen in verschillende leeftijdscategorieën. De trainingen waren voorbereid
door de 1ste elftal trainers. Vanaf de welpen tot en met de O15 waren er voor alle jongens en meisjes diverse
oefeningen uitgezet om er een leuke voetbaldag van te maken. Het belangrijkste van deze dag was natuurlijk
met plezier voetballen. Het enthousiasme spatte ervan af en voordat eenieder het wist waren de clinics alweer
voorbij. Een ander belangrijk punt was dat we eindelijk samen konden voetballen met de voetbalvrienden uit
de nieuwe samenwerking. Goed om te zien dat alle jongens en meiden direct goed met elkaar omgingen en
lekker samen gesport hebben. Namens het bestuur en jeugdbestuur van VV Etten willen we graag alle trainers,
leiders en andere vrijwilligers bedanken voor hun inzet om deze dag mogelijk te maken." Kortom een mooie 1e
stap naar een succesvolle samenwerking!
Voor meer foto’s Jeugdclinic;

20210515 voetbalclinic jeugd. (myalbum.com)
https://myalbum.com/album/r9AT3hvCUMSB
Boogbal nr. 3
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Jeugdverhalen
Voetbal seizoen 2020/2021

Imijn
k ben Bram Menting en dit is
gedachte over het voetbal

seizoen 2020/2021. Het afgelopen
seizoen was een raar jaar. Door
Corona hebben we weinig kunnen
voetballen zowel training maar ook
wedstrijden.
Bij de professionals hebben ze ook
minder wedstrijden gespeeld dan
normaal en als ze mochten voetballen dan was het wel zonder pu-

bliek. Maar bij de amateurclubs hebben ze heel lang
niks gemogen, daarna kwamen er versoepeling waardoor we weer mochten trainen. Maar de wedstrijden
mochten niet door gaan, soms mochten we een onderling wedstrijdje spelen tegen een ander team van de
zelfde club maar daar bleef het ook wel bij.
Sinds de nieuwe versoepelingen mogen we weer wedstrijden spelen met andere uit de regio maar dat zijn er
ook maar 5, daarna is er al weer zomerstop.
Maar ondanks dat het er maar een paar zijn, genieten
we er wel van om weer zaterdagochtend te kunnen
voetballen.
Maar ik hoop dat we volgend jaar er weer een normaal
en mooi seizoen van kunnen maken.
Bram Menting

Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten
Zodra er weer evenementen
gehouden kunnen worden volg dan
de dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl

Dorpsagenda
18 juli Kivada
16-17 oktober Kermis

Dodenherdenking 4 mei

W
e kijken terug op
alweer een herdenking

van al onze oorlogsslachtoffers zonder dat
er veel mensen bij
aanwezig konden zijn,
helaas.
Ook deze keer hebben we in kleine kring besloten om
toch te herdenken en stil te staan bij wat gebeurd is.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend ook in deze tijd niet…..
Om 15.15 uur werd er door mevrouw Ria Ankersmit
een krans gelegd namens de gemeente Oude IJsselstreek. ‘s Avonds om 19.55 uur werden de klokken
geluid, het trompetsignaal gespeeld en om 20.00 uur
waren we 2 minuten stil….hierna volgde het Wilhelmus, geblazen op trompet door Leo Jansen en de vlagceremonie. De krans werd wederom gelegd door ons
koningspaar Gert en Annie Vonk, namens onze gehele
dorpsgemeenschap, opdat we de oorlogsslachtoffers nooit zullen vergeten.
Dit alles was te volgen via
de life-stream.
We hopen natuurlijk dat
we volgend jaar weer
kunnen herdenken zoals
we gewend zijn en dan
zien we u vast bij ons vrijheidsbeeld in de voortuin
van de kerk.

Jaarverslag
VDVV
Hoofdstraat
In 2019 is het werk aan de Hoofdstraat afgerond. We
mogen trots zijn op het resultaat dat door burgerinitiatief tot stand is gekomen. De perken worden een aantal keer per jaar onderhouden door een hoveniersbedrijf. Dit jaar zijn er door de jeugd bloembollen tussen
de vaste planten geplant. Daarnaast is het ons aller
verantwoordelijkheid om deze netjes te houden door
niet in de perken te parkeren of er doorheen te rijden.
De Hoofdstaat zal de komende jaren verder vergroenen door de groei van de bomen en de beplanting.
Een aandachtspunt voor ons allemaal blijft de snelheid.
VDVV heeft hier in 2020 samen met de kinderen en
andere partijen in 2020 de aandacht voor gevraagd.
We kunnen de inrichting van de straat aangepast hebben. De gewenste gedragsverandering is wat een ieder
zelf zal moeten doen.

“ Vrijheid geef je door”

Ook het gebruik van de schoolzone blijft een aandachtspunt. Uit een onderzoek van VVN blijkt dat de
ouders die kinderen met de auto komen brengen, het
grootste gevaar zijn. Breng uw kind /kinderen met de
fiets. Op deze wijze leren ze deelnemen in het verkeer
en wordt het bij school veiliger.

Het 4-mei comité,
Gert Vonk, Nelleke Wissing, Diane Kock
Livestream;

Glasvezel
In 2020 zijn via Glasvezel Buitenaf alle gewenste benodigde aansluitingen gerealiseerd.

https://www.youtube.com/watch?v=MHgwL_iauhQ
Boogbal nr. 3
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Samenwerking verenigingen
Binnen het dorp constateren we als VDVV dat de samenwerking de komende jaren verder zal moeten worden ontwikkeld tot een nog innigere vorm. Hiermee
worden de meeste win/win situaties gecreëerd. We
zien bijvoorbeeld dat bestuursfuncties moeilijker in te
vullen zijn en vrijwilligers moeilijker te vinden zijn. Hoewel op veel plekken in ons dorp toenadering tot elkaar
wordt gezocht, blijft samenwerken een werkvorm die
een actieve houding vraagt. Natuurlijk met het oog op
en respect voor ieders identiteit, maar wel met een
gedeelde blik op de toekomst! In 2019 hebben we dit
idee verder besproken wat heeft geresulteerd in een
rondetafel gesprek met een aantal verenigingen in
2020. Tijdens deze bijeenkomst is het idee gepresenteerd om te komen tot een vorm van een dorpscoöperatie. De komende jaren zal dit zeker op de agenda blijven staan en een vervolg krijgen.
Samenwerking gebouwen
Door ’t Dorpshuus en het kerkgebouw met elkaar te
verbinden, willen we de toekomstbestendigheid borgen van beide gebouwen. Door in overleg met elkaar te
gaan, ideeën te delen en van elkaars kennis gebruik te
maken, is in eerste instantie de samenwerking met
elkaar aan gegaan. In 2020 zijn de plannen verder geconcretiseerd. “Dorpshuus en Kerkgebouw samen een
bron van energie”. Als alles
volgens plan verloopt dan
vindt realisatie plaats 2e en 3e kwartaal 2021. E.a. is
afhankelijk van het rondkrijgen van de financiering van
dit project. VDVV heeft hier in 2020 een projectplan
voor geschreven en diverse fondsen / subsidieverstrekkers aangeschreven. Dit plan heeft veel raakvlakken
met de plannen van ’t Dorpshuus om het gebouw toegankelijk te maken voor een ieder en meer ruimte creëren. Als bestuur Dorpsbelangen hebben we hier continu overleg over met ’t Dorpshuus en Vereniging Kerkgebouw.
Woonwensen.
In 2020 heeft het Woonwensenonderzoek onder de
vlag van Dorpsbelangen V-V plaatsgevonden. De eindpresentatie heeft noodgedwongen digitaal plaatsgevonden. De respons op het Woonwensenonderzoek
was buitengewoon hoog. Hieruit blijkt maar weer eens
des te meer dat het in Varsselder – Veldhunten niet
alleen goed wonen is maar bovenal ook goed laeven is.
In 2021 zal het eindrapport overhandigd worden aan
de gemeente. Hiermee hebben de behoefte inzichtelijk
gemaakt middels namen en rugnummers. Het is aan de
gemeente om mogelijkheden te creëren voor woningbouw in ons dorp om invulling te kunnen geven aan de
vraag. Wij zullen dit als VDVV blijven monitoren /
faciliteren.
Levend landschap
In 2019 zijn we gestart met de deelname aan het project “Levend Landschap” Een initiatief van de partijen
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Oude -IJsselstreek. Helaas heeft Covid ’19 in 2020
roet in het eten gegooid en is dit project stil te komen
liggen. De bedoeling is om dit project in 2021 verder
vorm te geven.

Activiteiten en voorzieningen
In 2015 is “Anschoev’n” gestart. Dit is een activiteit
waarbij oudere dorpsbewoners 1x per maand mogen
aanschuiven om gezamenlijk te eten in ’t Dorpshuus.
“Anschoev’n” is een laagdrempelige activiteit waarbij
het eten een hulpmiddel is en het maken van contacten het doel.
’t Dorpshuus is voor iedereen. Vanuit die gedachte
Boogbal nr. 3

heeft ’t Dorpshuus in 2020 veel geïnvesteerd in het
toegankelijk maken van het gebouw voor iedereen.
VDVV ondersteunt die gedachte en heeft samen met
de gemeente Oude IJsselstreek en Wonion de aanschaf
mogelijk gemaakt van een mobiele ringleiding. Dankzij
deze investering kunnen ook mensen met gehoorbeperking aan eactiviteiten deelnemen.
Tijdens de 1 lockdown hebben we als VDVV
“Noaberschap V-V “geïntroduceerd. Ook hebben we
dankzij vrijwillige inzet een geweldig filmpje kunnen
maken over “ons Dörpke “ kunnen maken. Achterliggende gedachte was om elkaar een hart onder de riem
te steken. Dit alles met bijpassende muziek van Jos van
Toor en Henry Wezenberg.
“Effe bi-j-praoten”
2020 is dankzij de corona crisis (te) rustig verlopen in
ons dorp. Het verenigingsleven lag en ligt nog steeds
grotendeels op zijn gat.
Het kermisweekend is in alle stilte voorbijgegaan net
als alle enige andere (verenigings) activiteiten. Of en
hoe alles weer opgestart kan worden is nog niet geheel
duidelijk. Hiermee hebben we veel ontmoetingsmomenten misgelopen. Deze momenten zijn essentieel in
onze beleving. Tijdens deze momenten ontstaan ideeën en worden er verbindingen gelegd. Aangezien in
2020 het merendeel van onze inwoners in eigen land
vakantie vierde, hebben we in overleg met “ ’t Dorpshuus” het idee opgevat om gedurende de zomermaanden ’t Dorpshuus zaterdagmiddag te openen van 15:00
– 20:00 uur. “Tied um effe bi-j te praoten”. Dit was
een groot succes en voorzag in een behoefte. We zijn
aan het kijken of en hoe we hier in 2021 een vervolg
aan kunnen geven.
Streamen
In 2020 hebben we samen met ’t Dorpshuus streamingsapparatuur aan kunnen schaffen. Deze hebben
we op diverse momenten kunnen gebruiken om toch
de verbinding met u te kunnen leggen. Bv. bij 4- mei
viering. Maar ook bij het streamen van wedstrijden
GWVV en de Sinterklaasintocht.
Pius X
De afgelopen jaren hebben we veel nieuwe (piep)
(jonge) inwoners mogen begroeten. Een mooie ontwikkeling, die bijdraagt aan de vitaliteit van ons dorp.
We zijn een dorpsgemeenschap die openstaat voor
iedereen. We zijn trots op onze basisschool die springlevend is en weer groeit aan de onderzijde. Een basisschool met de geborgenheid van een kleine school,
maar met de faciliteiten van een grote brede school
zoals een eigen bibliotheek, een compleet kunstgrasveld, sportzaal, yogalessen en wekelijks (praktijk)les in
schaken bij de ouderensoos of de “Groene Belevingsruimte”.
Oosterlicht
In 2018 is het Oosterlicht ook naar VarsselderVeldhunten gekomen. Het licht staat symbool voor verbinding, juist tijdens donkere dagen. Verbinding binnen
ons dorp, maar ook over de grenzen van ons dorp. Ook
in 2020 heeft het Oosterlicht weer geschenen, met als
gezamenlijk punt Azora locatie ‘de schuylenburgh”
waarna alle bundels schenen. We hopen deze traditie
de komende jaren te kunnen blijven voortzetten samen
met de andere kernen.
Website
Ook de website van Varsselder-Veldhunten verbindt.
Iedere vereniging of comité heeft zijn eigen gedeelte,
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maar komt samen op de voorpagina. Wij noemen het
daarom ook wel ons digitale ‘Dorpshuus’.
Bestuur
Tijdens de jaarvergadering is er afscheid genomen van
de bestuursleden Sandra ten Have/ Joris ten Have. Joris
blijft naast zijn voorzitterschap van ’t Dorpshuus nog
wel “webmaster “. Ook Wim Klompenhouwer heeft
afscheid genomen als voorzitter. In overleg met de
zittende (Judit Venus, Lars van Mulligen) en nieuwe
bestuursleden (Jeanneke v. Santvoort en Frank Rots)
blijft Wim tot de jaarvergadering 2021 statutair voorzitter om vanuit die rol, kennis te kunnen overdragen.
Vindt u het leuk om toekomstgericht dorps breed te
kijken dan nodigen wij u uit om vrijblijvend eens aan te
schuiven bij een bestuursoverleg. Dat VDVV zaken op
de politieke agenda krijgt en gerealiseerd krijgt, is de
afgelopen jaren gebleken.
Draagvlak
Het aantal leden van de VDVV is in 2020 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2019 . Wel zien we een
lichte daling. Dit is vooral te wijten aan het aantal nieuwe inwoners de laatste jaren. Met name deze groep
roepen we op ons te ondersteunen.
Draagvlak is voor ons als belangenvereniging essentieel. Intern voor realisatie van initiatieven binnen het
dorp, maar ook richting de gemeentelijke en provinciale politiek. Wij als bestuur van VDVV willen er ons hard
voor maken om de belangen van ons dorp te vertegenwoordigen en de leefbaarheid in ons dorp te behouden. U kunt ons helpen door lid te worden van VDVV
(als u dat nog niet bent) en ons noodzakelijke input te
geven. Daarnaast is de inzet van een ieder die ons dorp
een warm hart toedraagt ons grootste kapitaal. Dus
denk mee, doe mee, dat maakt leven in onze dorpsgemeenschap veel mooier.
Mocht u nog geen lid zijn, dan kunt u zich via de website aanmelden of via het emailadres vdvv@varsselderveldhunten.nl
Voor slechts €4,- per jaar. Hoe meer dorpsbewoners
lid zijn, des te groter ons draagvlak. Dit is essentieel om
zaken te kunnen bewerkstelligen.

Stand van zaken
woonwensenonderzoek

D
oor ziekte vanuit betrokken ambtenaar vanuit de
gemeente heeft het project wat vertraging opgelo-

pen. We gaan ervan uit dat eind juni de 1e locaties college B& W gepasseerd zijn. Wij zijn ondertussen als
werkgroep “ Woonwensenonderzoek” bezig met het
inventariseren voor het bouwen in CPO ( Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Hiervoor dient een kopers vereniging opgezet te worden. Bij CPO zijn de toekomstige bewoners zelf projectontwikkelaar. Gedurende het gehele ontwikkel- en bouwtraject nemen zij,
georganiseerd in een vereniging, de beslissingen. Ze
kiezen een architect en een aannemer en werken direct samen met alle professionele partijen in het
bouwproces. Zo ontstaan er binnen ieders budget goede woningen, die aan alle individuele wensen voldoen.
Daarnaast geeft bouwen in CPO ook nog eens kostenreductie, waardoor woningen betaalbaar blijven. Om
lid te kunnen worden van de kopers vereniging komen
alleen deelnemers aan het Woonwensenonderzoek en
met sociale of maatschappelijke binding met Varsselder en Veldhunten in aanmerking komen voor een betaalbare woning. Want dat is de doelstelling van het
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Woonwensenonderzoek en wordt ook onderschreven
door de gemeente Oude IJsselstreek en Vereniging
Dorpsbelangen V-V. In de medewerking die de gemeente geeft aan de gewenste ontwikkeling zal ook
opgenomen worden dat ontwikkeling via CPO de voorkeur heeft. Met het middel CPO kunnen we het proces
juist versnellen en dat is van groot belang gezien de
opgehaalde vraag aan betaalbare woningen in Varsselder en Veldhunten. Door nu al de kopers vereniging op
te richten, zorgen we ervoor dat we snel verder kunnen
zodra het college van B&W besloten heeft aan welke
plannen de gemeente gaat meewerken en op welke
wijze.

Voortgang project
“ Kerkgebouw & Dorpshuus,
samen een bron van energie”

A
fgelopen maand hebben de samenwerkende partijen ( Vereniging Kerkgebouw, Dorpshuus en Dorps-

belangen) het bericht ontvangen dat de Leader aanvraag positief beoordeeld is. Voor het project
"Kerkgebouw en Dorpshuus" samen een bron van energie " is een subsidie van maximaal € 39.000 verleend.
Hiermee is 50% van de projectkosten gedekt. Leader is
een Europees subsidieprogramma, gericht op het versterken van het platteland.
Lees meer
over Leader/
project
https://
varsselderveldhunten.nl/
index.php/
dorpsnieuws/leader-project

Om de overige 50% qua kosten dekkend te krijgen,
hebben we gekeken naar fondsen die ons willen ondersteunen. We zijn dan ook ontzettend dankbaar dat het
VSBfonds dit project wil ondersteunen met een bijdrage van € 20.000. Het VSBfonds ondersteunt sociale en
culturele projecten, die
actief burgerschap
versterken.
Ook hebben we een
bijdrage mogen ontvangen vanuit het Rabobank Cooperatiefonds. Daarnaast hebben we op dit moment al
toezeggingen van verschillende sponsoren, die ons willen helpen met de realisatie van dit unieke project. Dit
allemaal, maakt met het vertrouwen in ons grootste
kapitaal, onze vrijwilligers, dat we groen licht hebben
gegeven voor dit project. Wilt u dit project ook sponsoren in welke vorm dan ook, ...wij horen graag van u.
Dankzij de vrijwilligers is ondertussen fase 1 al gerealiseerd. Namelijk het creëren van verbinding tussen beide gebouwen door middel van het leggen van een wandelpad. U als
wandelaar kunt al
gebruik maken
van dit wandelpad. Voor nu,
maar ook in de
toekomst blijft
gelden dat alle
bezoekers met
brommers, fietsen, auto's etc.
gebruik dienen te maken van de ingang via Berghseweg.
De volgende fases omvatten de aanpassingen aan de
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voorzijde en het realiseren van de energie leverende
overkapping tussen beide gebouwen. De voorzijde zullen we ook in fases uitvoeren, dit om de bereikbaarheid van het kerkgebouw te kunnen garanderen. Ondertussen is ook duidelijk dat we de overkapping tussen beide gebouwen gaan realiseren. Op deze overkapping komen zonnepanelen, zodat beide gebouwen samen een bron van energie vormen.

VARSSELDER ALERT

O
p woensdag 30 december 2020 is na een verdachte situatie in Varsselder (versneld) besloten een

DORPSBEDE WhatsApp groep te starten genaamd
VARSSELDER ALERT. Tot dat moment bestonden er al
diverse kleinere buurt apps, echter die bleken onvoldoende bereik te hebben bij dorpsbrede situaties zoals
deze zich op woensdag 30 december voordeed.
Na een week waren er al ruim 170 inwoners bij de app
aangesloten, maar iedereen die in VarsselderVeldhunten woont, verblijft of werkt, jong en oud, is
welkom om zich aan te sluiten bij deze dorpsbrede app
om zodoende in bijzondere gevallen altijd op de hoogte te zijn van aandachtvragende situaties en daarnaast:
hoe meer ogen en oren, hoe beter!
De app wordt beheerd door een klein aantal personen.
Mocht je een bijzondere of verdachte situatie ondervinden, dan kan je een WhatsApp berichtje sturen naar
één van de volgende personen:

Zwerfafval inzameling actie

David van Hasselt
Nico Immink
Lars van Mulligen
Rik Schut

- 06-27012640
- 06-53980449
- 06-38450279
- 06-10553966

Mocht er nu sprake zijn van een acuut gevaar voor de
veiligheid of gezondheid van mens of dier, bel dan
eerst de politie uiteraard; 0900-8844 zonder spoed,
112 als er directe spoed is!
De app is puur bedoeld als signaleringsapp, waarbij
leden dus niet direct kunnen communiceren, om niet
ter zake dienende communicatie te voorkomen, en zal
alleen ingezet worden indien nodig. Je kunt jezelf of
iemand die je kent eenvoudig toevoegen door de volgende link te gebruiken in WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/GxBygXldvdfDrEbU1baQzI

Z
aterdag 22 mei is door een select groepje vrijwilligers van voetbalvereninging G.W.V.V. een zwerfafval

inzamelingsactie gehouden in Varsselder-Veldhunten.
SOPOIJ (Save Our Planet Oude IJsselstreek) heeft met
de gemeente afgesproken dat er gestart wordt met
zwerfafval acties vanaf maart 2021. Het gaat om structurele acties waarin diverse verenigingen / scholen regelmatig aan de slag gaan om het zwerfafval in zijn gebied op te ruimen.
Er is per vereniging/school een gebied toegewezen
waar deze vereniging verantwoordelijk voor is om samen met hun achterban te gaan prikken. Hierbij is rekening gehouden met het gebied waar de vereniging/
school zit en ook met de grootte van de vereniging/
school. Het toegewezen gebied voor G.W.V.V. is natuurlijk Varsselder-Veldhunten. Per vereniging/school
zijn er grijpers en zakken beschikbaar gesteld vanuit
SOPOIJ. Ondanks het slechte weer zijn er nogal wat
zakken afval geprikt tijdens deze zaterdagmorgen. Voor
meer foto's klik op de link hieronder:
20210522_Zwerfafval inzameling (myalbum.com)
https://myalbum.com/album/UZrmx4X8JWZD
#SOPOIJ
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Ons doel is in elk geval een dorpsdekkend signaleringmedium voor een veilig dorp waar het fijn wonen is en
een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Bij voorbaat dank voor de medewerking!
Met vriendelijke groet,
Lars van Mulligen
Hoofdstraat 23
Varsselder

Inzameling doppen
Dorpshuus stopt!
M
et het inzamelen van doppen wordt het milieu
ontlast en steun je de KNGF Geleidehonden. Jarenlang

heeft Jeanette Lippets gezorgd voor de inzameling hiervan in het Dorpshuus. Jeanette heeft besloten om hiermee te stoppen. Het opgeleverde bedrag kwam ten
goede aan de opleiding van de geleidehonden. Wij
danken Jeanette en al de mensen die regelmatig hieraan hebben bijgedragen.
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Uitbreiding
door Jan Frazer

H
et is onvoorstelbaar wat er door zo’n kleine dorpsgemeenschap – buurtgemeenschappen Varsselder en

Veldhunten- in de jaren 1900 bij elkaar ca. 70 gezinnen,
de veranderingen van de jaren 1960 tot aan de jaren
1985 in Varsselder-Veldhunten tot stand is gekomen.
Mede door de aanleg van de Berghseweg, van Ulft naar
’s Heerenberg, en het verplaatsen van het voetbalveld
van GWVV naar het door de gemeente Gendringen
aangewezen sportcomplex met twee voetbalvelden,
waardoor het mogelijk werd door de gemeente Gendringen om op het vrijgekomen voetbalveld van GWVV
en de omgeving daarvan ongeveer honderd bouwkavels waarop vrijstaande woningen gebouwd konden
gaan worden. Deze bouwkavels waren snel verkocht en
bebouwd, waardoor het zo belangrijke inwoners aantal
groeide in Varsselder Veldhunten. Vanaf 1960 van ongeveer 500 inwoners tot aan 750 inwoners in 1985. Nu
het na 50 jaar een bloeiende dorps- en verenigingsleven is, zou het een goede zaak zijn wat allemaal is opgebouwd vanaf begin vorige eeuw, mede door de vele
vrijwilligers en sponsoren om het dorpsleven leefbaar
te houden voor nu en in de toekomst. Daarom is het
belangrijk dat vooral deze voorzieningen zoals basis
onderwijs Pius X, kinderopvang, kerk met begraafplaats, Dorpshuis met sporthal en twee voetbalvelden
en tribune, dierenweide met groentetuinen behouden
blijft, dit alles door de gemeenschapszin waargemaakt .
Doordat de drie hoofdbestandsdelen “drie eenheid”
School-kerk-Dorpshuis met elkaar optrekken betreffende nut voorzieningen, onderhoud enz. en zij ook een
belangrijke plaats innemen. Ook het functioneren op
het culturele leven van het dorpsgemeenschap om deze door een beheerder te laten rouleren.
Houdt het dorpsleven leefbaar; en om dat alles in
stand te houden mede ook voor de toekomst, dan is er
wel een dorpsgemeenschap van ongeveer 1000 inwoners nodig in de jaren 2030 waarvoor zo’n 100 bouwkavels nodig zijn voor Varsselder Veldhunten. Dit gaat
niet om de grote van de dorpsgemeenschap maar om
hetgeen door het dorpsgemeenschap is opgebouwd en
gerealiseerd in ere te behouden, mede ook door de
beleidsbepalers van toen der tijd de gemeente Gendringen.
Beleidsbepalers c.q. makers van nu van de gemeente
Oude IJsselstreek, geef de opgroeiende jeugd van onze
dorpsgemeenschap en omgeving net als in de jaren ’60
– ’70 van de vorige eeuw door de gemeente Gendringen, voor een redelijke grondprijs een bouwkavel voor
een eigen woning daar op te bouwen, zodat de jeugd
niet gedwongen wordt om uit ons dorp weg te trekken
naar de veel duurdere huur of koopwoning die in de
stad worden aangeboden, door vastgoed ontwikkelaars en helemaal als daar nog de aanleg van watereilanden nog bij komen. Jonge mensen die op zoek zijn
naar een eigen onderkomen, investeer dan in jezelf en
beleg in je eigen vastgoed met hulp van de gemeente
Oude IJsselstreek moet dat nu nog net zo goed kunnen
als ook voor 50 jaar terug. Om een voorzet te geven
aan de planontwikkelaars van de gemeente Oude IJsselstreek, een voorstel plattegrond tekening van Varsselder Veldhunten, waar dan ongeveer honderd bouwkavels gerealiseerd kunnen worden en ook zouden wij
willen voorstellen om de provinciale weg vanaf de rotonde “Leumes” rechtstreeks naar de zandafgraving
Netterden, met een rotonde bij Netterden zand, dat
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scheelt iedere vrachtwagen een kilometer minder omrijden. Een ander voordeel is wel dat de aanwonende
van Varsselder aan de Berghseweg minder last hebben
van stof en lawaai van de vele vrachtwagens dat hier
dagelijks voorbij komt rijden. En om van de mogelijkheden gebruik te maken, die er zijn, het leven nog wat
aangenamer te maken, zou het voor de omwonende
tussen Ulft en Varsselder een prachtige natuur en ontspannings park gerealiseerd kunnen worden met de
naam “Ulva park” en ter plaatse van de hoofdstraat
een fiets loopbrug aan te leggen. (zie bijlage tekening )
Ouders van de schoolgaande kinderen van de Pius X
school in Varsselder Veldhunten en ook vele vrijwilligers hebben ook steeds hun bijdrage geleverd als er
extra werk moest worden verzet, zoals grootonderhoud , schoonmaakwerk zowel binnen als buiten, rommelmarkten houden om wat extra geld in te zamelen
waarvan de hogere klassen mede met enkele begeleiders een weekje op kamp konden. Maar ook de Sint
Nicolaas middagen op school, de kerstvieringen in de
kerk, de Palmpasen optochten en ook het mede organiseren van de carnavalsoptocht en middag vieren. Op 1
april werd er in de nieuw gebouwde drie klassen lagere
schoolgebouw les gegeven aan een 50 tal kinderen.
Nadat in de jaren 1970 de lagere school is uitgebreid
naar een 5 klassen gebouw, met meer dan 100 leerlingen tot aan 1990, waarna het kleuter onderwijs in
het lagere school onderwijs geïntrigeerd is en ging de
lagere als basisschool verder. Het geheel werd ingedeeld in 8 groepen waarin de kleuters werden ingedeeld in de groepen 1 en 2. Na jaren van een oplopend
aantal leerlingen, kwam er toch in de jaren 1990 een
terugval in het aantal leerlingen van de basisschool
Varsselder Veldhunten. De schoolleiding maakte zich
zorgen, schoolsluiting dreigde maar de jaren daarop
groeide het aantal kinderen weer naar 80 leerlingen,
dat betekende het behoud van de basisschool Pius X
voor ons dorp en kon men rustig feestvieren in 2001
voor het 100-jarig bestaan van de basisschool in Varsselder Veldhunten. Nu is het zaak om naar de ontwikkelingen van de jaren 1960-1985 dat dit allemaal niet
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voor niets is geweest. Om ons dorpsgemeenschap
leefbaar te willen houden, mede voor het in stand houden van het rijke verenigingsleven zal het aantal inwoners van nu 750 mensen moeten groeien naar 1000
inwoners, om de kleuter opvang, kerk en begraafplaats,
Dorpshuus met sporthal, twee voetbalvelden, dierenweide met groentetuin in Varsselder Veldhunten rendabel te houden. Dat betekent net als in de jaren 1960
– 1970 van de vorige eeuw het bouwen van ongeveer
100 vrijstaande woningen, te bouwen door jonge mensen uit Varsselder Veldhunten en omgeving, om voor
een redelijke prijs en medewerking van de gemeente
Oude IJsselstreek een eigen vrijstaande woning te kunnen bouwen in Varsselder veldhunten.

Inzamelen
klein elektrisch afval

D
e gemeente Oude IJsselstreek en
SOPOIJ hebben al
jaren een samenwerking met als
oorsprong de inzameling van oud papier.

SOPOIJ is het samenwerkingsverband
van 13 verenigingen
en 8 scholen vanuit
de hele gemeente.
Beide partijen zien
wel veel meerwaarde in samenwerking
en hebben een gezamenlijk doelstelling
op het gebied van voorkomen,
verwijderen, besparen en recyclen van grondstoffen
(afvalstoffen). De naam SOPOIJ staat vanaf 2021 voor
Save Our Planet Oude IJsselstreek.
Vanuit SOPOIJ zijn er een aantal afvalcontainers aangeschaft voor de inzameling van klein elektrisch afval.
Inmiddels staan er een container met het logo van SOPOIJ bij vv. G.W.V.V. om klein elektrisch afval te verzamelen. SOPOIJ zorgt er vervolgens voor dat deze bij
AKTIEF worden geleegd.
De container staat daar structureel en is dus geen eenmalige actie. Deze is te vergelijken met de grote grijze
container die we thuis hebben staan, maar dan in een
rode kleur. De container staat bij de poort van het
Dorpshuus naast de flessencontainer, achter het hek.
Let op: niet te verwarren met de container van het oude frituurvet.

Boogbal nr. 3

In memoriam
Henk Wanders
O
p zondag 6 juni bereikte ons het
bericht dat Henk Wanders op 80-

jarige leeftijd was overleden. Henk
die samen met zijn partner Elly net
over de grens in Hüthem woonde,
bleef na zijn verhuizing onlosmakelijk verbonden aan
Varsselder-Veldhunten. Veel dorpsaangelegenheden
greep hij aan om zijn gezicht te laten zien. Henk was
iemand die veel over had voor de verenigingen in ons
dorp. Vanaf de oprichting was hij samen met zijn echtgenote Trees betrokken bij de carnavalsvereniging de
Zinkput waar hij de titel ere-voorzitter met zich meedroeg, bij fanfare St.Gregorius was hij beschermheer
en bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde deed hij regelmatig
een bijdrage als er bijvoorbeeld trommels of uniformen
nodig waren. Dat het het Onze Lieve Vrouwe Vrouwe
Gilde in 1986 werd opgericht kwam mede van zijn
hand. Op de kermisdinsdagmorgen werd het een traditie dat Henk aan elke vendelierster een bos bloemen
uitreikte. En de overgebleven bossen reikte hij uit aan
de aanwezige vrouwelijke dorpsgenoten. Henk had ook
een luisterend oor als er bij de verenigingen iets op
stapel stond of als er problemen waren. Al meedenkende kwamen ze dan samen vaak tot een oplossing.
Kan niet, kende Henk dan ook niet. Henk sponsorde
met zijn bedrijf Wanders kachels ook veel verenigingen, op een GWVV sponsoravond werd dan ook al
eens het bedrijf in Netterden bezocht.
Henk had zitting in veel commissies/stichtingen/
verenigingen in de metaalbranche. Scholing hierin vond
hij dan ook heel belangrijk. Henk was één van de
grondleggers van de Anton Tijdinkschool in Terborg en
het huidige CIVON Innovatiecentrum. Voor zijn verdienste werd hij in 2014 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Varsselder-Veldhunten verliest in Henk iemand die een
groot hart had voor de verenigingen in ons dorp. Zo
heeft hij samen oa met zijn vriend Jan Frazer ervoor
gezorgd dat het kerkgebouw behouden bleef aan de
Gemeenschap Varsselder-Veldhunten en dat het beheer hiervan nu in handen is van Vereniging Kerkgebouw. Ook richtte hij samen met andere enthousiaste
initiatiefnemers de vereniging VVVVV (Vereniging
Vrienden Van Varsselder Veldhunten) op. Bij VVVVV
konden verenigingen een beroep doen voor een donatie aan een goed gemeenschappelijk bestedingsdoel.
Dat Henk een vooruitziende blik had blijkt wel uit het
feit dat Henk en Jan op de 40-jarige receptie (in 2003!)
een paar GWVV bestuursleden aanspraken op het feit
dat de kerk betrokken moest worden bij Sportcomplex
De Buitenham. Nu een kleine 20 jaar later kan gezegd
worden dat nog voor het overlijden van Henk ‘de verbinding’ ook daadwerkelijk is gelegd. Het is wel toeval
dat de genodigden op de uitvaart van Henk als eerste
gebruik konden maken van deze verbinding.
Henk, wij als Gemeenschap Varsselder Veldhunten zijn
je ontzettend veel dank verschuldigd voor je bijdrage/
inbreng aan het dorpsverenigingsleven in Varsselder
Veldhunten. Dank voor alles wat je gedaan hebt.
Rust in vrede.
Wij wensen Dirk en Hildegard, Tom en Wendy, Huub en
Debbie en alle kleinkinderen heel veel sterkte.
Redactie De Boogbal
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Beeldfragmenten Jeugdclinic

St. Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC/Etten

De redactie wenst iedereen een hele fijne vakantie
tot in het volgende seizoen!
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