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JO19-1 Najaarskampioen 2019-2020
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Nieuws
A

lweer de laatste Boogbal van het jaar 2019. Het is
vaak een cliché maar toch lijkt het of alles als maar sneller en sneller gaat. Ook de maatschappij verlangt van
iedereen dat ze hier zomaar gewoon in mee gaan. Zowel in je privé/vereniging als in je werkomgeving wordt
je meegezogen in de snelheid van de waan van de dag.
In de competitieve samenleving waarin we momenteel
leven is het altijd rennen, vliegen, opstaan en weer
doorgaan. We zien dan ook steeds meer mensen die
hier niet in mee kunnen gaan. Ze kunnen niet meer
aanhaken bij de eisen die men heden ten dage stelt in
de samenleving. Mensen raken dakloos en/of vluchten
weg in hun gedrag/verslaving. Waarbij vaak de verwarring toeslaat met als gevolg dat het noodlot toe slaat
en onschuldige mensen het slachtoffer worden. Rond
kersttijd is altijd even een periode ingebakken waar we
de voet even van het gaspedaal af halen en terugkijken
op het afgelopen jaar. Waar heb je prettige herinneringen aan en wat zou je voor jezelf anders willen doen in
het nieuwe jaar. Uitdagingen liggen er genoeg voor
iedereen maar goed is ook goed genoeg. Ook nee is
een antwoord als je weer eens gevraagd wordt om te
helpen bij iemand die dat goed kan gebruiken. Zo bepaal je voor jezelf wel een grens en zit je niet meteen
met je hoofd tegen het plafond. Natuurlijk wordt er
wel eens, als we het in verenigingsverband bekijken,
een beroep op je gedaan als ze een vrijwilliger zoeken
voor een klusje binnen de vereniging. Is het nu om een
karweitje, te vlaggen of te fluiten in het weekend. En
we weten ook dat niet iedereen voor elk klusje is weggelegd. Daarom is het van belang om te kijken waar jij
goed in bent waarbij jij de specialisme van jezelf in kan
zetten binnen de vereniging. Ben je administratief goed
aangelegd dan kun je van toegevoegde waarde zijn
voor ondersteuning van de penningmeester, secretaris
of misschien ben je wel een kei in het schrijven van
artikelen dan is de clubbladredactie hier misschien wel
bij gebaat. En heb je twee rechterhanden dan zijn juist
de klusjes in en om de accommodatie wel een uitdaging voor jou. Het bestuur is vaak zelf de dupe als er
iets binnen de vereniging moet gebeuren waarbij vrijwilligers nodig zijn en dat zijn juist de mensen die al het
nodige werk verzetten in de vereniging. Daarom zou
het heel goed uitkomen als het bestuur kan putten uit
een lijst waarbij leden zich hebben opgegeven voor een
eventuele (tijdelijke) vrijwilligerstaak. Als redactie willen we het bestuur dan ook vragen om deze vrijwilligerspool op te zetten om hen zelf zo wat te ontlasten.
Want samen zijn we sterker en kunnen we het vrijwilligerswerk binnen de vereniging samen met alle leden
beter dragen. En dan hoeft dat pedaal niet telkens tot
helemaal onderin te worden getrapt, we mogen per
slot van rekening vanaf 1 januari toch maar 100 km op
de snelweg. Met z’n allen allemaal niet alleen met
kerst minder snel maar het hele jaar door waarbij het
resultaat hetzelfde is omdat we het met z’n allen doen.
Na deze woorden van ‘bezinning’ terug naar het voetbalveld waar het daadwerkelijk om draait. Over het
eerste elftal schreven we in de vorige Boogbal al dat ze
ons blijven verrassen. En dat doen ze nu 5 wedstrijden
verder nog steeds. De 1e verliespartij tegen Gendringen was dan wat minder, maar dat kan/mag ook een
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keer. Ze doen gewoon bovenin mee
waar aan het begin van het seizoen
niemand rekening mee gehouden
heeft. Zij gaan nu met de winterstop
in en komen op 25 januari weer in
actie thuis tegen Keyenburgse Boys.
In het artikel GWVV binnen de lijnen
lezen jullie alles over de gespeelde
wedstrijden.
GWVV 2 zit nog steeds in een lastige
fase, zij weten nog niet te overtuigen in de 3e klasse. Er
is genoeg kwaliteit binnen dit team maar de homogeniteit is nog niet aanwezig. Voor Peter en zijn mannen de
opdracht om de winterstop te benutten om hier aan te
werken. Het zou ook zo maar kunnen dat voor hen de
2e helft van de competitie in één keer een hele andere
wending neemt. Chiel zal in het artikel van GWVV 2 zijn
verhaal hierover doen.
GWVV 3 heeft in de afgelopen periode laten zien dat
het mogelijk is om van de onderste plekken weg te blijven. Tegen koploper ‘t Peeske werd met 2-2 gelijkgespeeld, jammer is dan wel weer dat er wordt verloren
van de ploeg die helemaal onderin staat. De samenstelling/opstelling van deze groep is ivm blessures/
afmeldingen nogal verschillend waardoor er niet echt
een vaste bezetting in het veld staat, dit kan de oorzaak
zijn van deze wisselvalligheid. Stijn zal in zijn rubriek dit
elftal nader onder de loep nemen.
GWVV 4 staat waar het moet staan, nadat ze nog even
de tegen de top aanzaten zijn ze na hun laatste verloren wedstrijden teruggezakt naar een 5e plek.
Bij de jeugd zit de najaarscompetitie er op en is Ulftse
Boys/GWVV JO19 najaarskampioen geworden. In dit
elftal spelen de Varsselderse jongens Milan, Bart, Sem,
Douwe en Maarten mee. Jongens van harte proficiat.
Ook de JO10-1 waar vier jongens uit Varsselder voetballen werden najaarskampioen en ook de JO9-1 werden kampioen hier in speelt Cealum van Mulligen . Wij
feliciteren hierbij deze teams met hun kampioenschap.
Mike zal in de rubriek jeugdnieuws de jeugd verrichtingen beschrijven waarbij hij oa een oproep doet voor de
GWVV flessenactie die na de feestdagen weer op stapel staat.
Verder in deze Boogbal de uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst en de gebruikelijke rubrieken die jullie van ons gewend zijn. Op de cover deze keer een
voetbalfragment van de derby GWVV—Gendringen, de
tassen uitreiking van sub-sponsor Geerts Automobielen
aan GWVV 2, de kampioensteams Ulftse Boys/GWVV
JO19-1 en Ulftse
Boys/GWVV/NVC
JO10-1.

Wij wensen iedereen
veel leesplezier en
hele fijne feestdagen.
De Redactie

AGENDA G.W.V.V.
19 december GWVV potstoten
4 januari GWVV jeugd flessenactie
5 januari Snerttoernooi en Nieuwjaarsbijeenkomst
1 februari Vieftigoavend
14 februari Kaderavond GWVV
21 maart Vieftigclub bezoek Fc Twente—ADO Den Haag
29 mei Jan Riekentoernooi
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R

ecentelijk las ik in een artikel dat het woord
“Decemberstress opgenomen is in het Algemeen Nederlands Woordenboek.
Ik heb het gecontroleerd en inderdaad, het staat er in
met als uitleg:

vorm van stress die optreedt in verband met of tijdens
de feestdagen in december; stress rond de decemberfeestdagen; stress rond de feestdagen.
Kerstmis is van oorsprong een christelijk feest, of je
nou gelovig bent of niet, het gevoel van samen zijn en
aandacht voor elkaar is voor iedereen belangrijk. Toch
heb ik de indruk alsof kerst steeds commerciëler
wordt. Het draait steeds meer om ”grote” cadeaus,
veel eten, shoppen, etc. We Moeten vooral een hoop
deze laatste maand van het jaar en vooral tijdens de
kerstdagen.
Kerst is vooral buitenkant geworden, terwijl het juist
een mooi moment is om stil te staan en van binnen te
voelen. Belangrijke aspecten als aandacht voor jezelf
en voor anderen, samen zijn, dankbaarheid, respect
en liefde komen hier aan bod. Ook is het een goed
moment om terug te kijken op het afgelopen jaar.
Welke gebeurtenissen, successen hebben plaats gevonden. Ben je daar blij mee? Had je het anders willen
doen? En, wat is het plan voor het aankomende jaar?
Goede voornemens opstellen, of toch juist kijken met
welke gedragsverandering je vandaag al kan beginnen! Wat heb jij gedaan voor andere mensen dit jaar?
Welk steentje heb je bijgedragen in de samenleving,
binnen jouw club? Kortom, je staat even stil bij jouw
handelen. Wellicht kun je direct actie ondernemen.
Wie ga jij aandacht of liefde geven, wie ga je een compliment geven?
5 januari tijdens de nieuwjaarstoespraak kom ik hierop terug. Binnen onze mooie vereniging v.v. G.W.V.V.
is de inzet van vrijwilligers ook zeer belangrijk, zonder
hun kunnen we niet bestaan. Ook respect richting deze vrijwilligers is van groot belang.
Ik wens iedereen geweldige kerstdagen, een fantastische jaarwisseling en een mooi begin van 2020.
Graag tot ziens 5 januari tijdens onze nieuwjaarsreceptie.

Jan Aalders
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Etten – GWVV

W

eer een wedstrijd in de buurt. We wisten dat Etten
ook een goede ploeg had. We begonnen de wedstrijd
met Sam en Maarten als centrale verdedigers. Sem en
Jesse zijn nog geblesseerd. We kwamen in de 6e minuut
al op een mooie 0-1 voorsprong door een terug speelbal waarbij de keeper de bal helemaal verkeerd raakt
en de bal achter zijn doellijn ligt. In de 15e minuut zette
Thomas de bal mooi voor en daar was Cas die de bal op
een mooie bijzondere wijze weet binnen te koppen 0-2.
Opeens komt Etten toch weer in de wedstrijd en weet
tot kansen te komen maar daar werd goed tegen verdedigd. Net voor rust liep de spits van Etten door op Casper, maar Casper redde de bal uitstekend en we konden met een fijn gevoel de kleedkamer in. De 2e helft
begon Etten heel goed en zochten veel de aanval op.
Wij bleven goed verdedigen en konden de 0-2 op het
scorebord laten. In de 70e minuut werd er gewisseld en
dat bleek een goeie zet te zijn. In de 75e minuut komen
we op een 0-3 voorsprong nadat Kris door jaagde op de
Ettense keeper en plots kreeg Ron de bal in de voeten
en wist deze langs de doelman te schieten. Een paar
minuutjes na de goal wisten we weer te scoren. Lars
had een goeie voorzet op Cas en die kon hem door koppen op Robin en hij tikte de bal in het doel 0-4. Sem
steekt de bal mooi in de loop op de goed ingevallen
Kris. Kris sprint met de bal aan de voet naar de achterlijn en die zette de bal hoog voor op Cas die hem op een
mooie wijze weet binnen te koppen 0-5. Al met al een
mooie zondag met een mooi feestje in de Ettense kantine
Terborg-GWVV

W

e begonnen de wedstrijd sterk met gelijk een
mooie kans nadat Jochem opstoomt op de flank en een
voorzet geeft maar helaas werd deze slecht ingeschat en
gaat de bal voorlangs. Na 8 minuten spelen komen we
goed weg nadat Casper een bal van zijn eigen doellijn
wegrost. 2 minuten later komt de terborgse spits door
de verdediging stomen en komt oog in oog met Casper
maar Casper red goed. In de 25e minuut word een
mooie aanval opgezet door Cas. Hij speelde de bal naar
Robin en hij maakt een mooie actie en kan door naar de
achterlijn rennen, Thomas vroeg de bal op iets buiten
de 16 meter en rost de bal mooi in de goal 0-1. We konden niet lang genieten van onze voorsprong want in de
29e minuut komt terborg op de flanken opstomen en
geeft een strakke lage voorzet en de spits tikte hem
erin 1-1. De 1e helft waren we heel erg gewaagd aan
elkaar en ging het gelijk op. In de rust werden we weer
op scherp gezet door Eddie. De 2e helft waren we sterker. In de 55e minuut geeft Dirk een mooie bal op Cas

die de bal in de goal weet te werken 1-2. De 2e helft
waren we veel beter en kwamen we tot meer kansen
toe. Terborg kwam er nog een paar keer uit en kreeg
een paar goede kansen maar dit wisten ze niet te benutten omdat de verdediging goed de bal kon wegwerken en Casper een paar keer goed kon redden. In de
85e minuut werd invaller Kris de diepte ingestuurd na
een mooie bal van Cas. Kris kon door rennen op de
keeper en schuift de al in de lange hoek langs de Terborgse keeper op 1-3. We kregen goede kansen maar
Terborg kon zich staande houden. In de blessure tijd
krijgt terborg een vrije trap van 20 meter en werkt de
bal mooi in de goal 2-3. Een mooie overwinning en
weer 3 punten er bij.
GWVV-HMC’17

W

e gingen de wedstrijd in dat we dit niet mochten
verliezen anders kwamen ze boven ons op de ranglijst.
De wedstrijd begon. In het 1e half uur hadden we weinig kansen maar hun ook. Dit maakte het in de eerste
instantie ook niet echt een aantrekkelijke wedstrijd.
HMC kwam wel steeds meer in de wedstrijd en speelde
op de diepte ballen maar we konden nog goed de ballen achterin opvangen. In de rust kregen we te horen
dat we meer ons eigen spel moesten spelen en meer
lef in de wedstrijd moest komen om zo kansen te creëren. Helaas bleef HMC goed voetballen en komt in de
50e minuut op een 0-1 voorsprong. Een HMC speler kon
de bal vrij aannemen en had tijd om op randje zestien
te schieten waar hij Casper kansloos liet. Nu kwamen
wij iets terug en kregen wij ook kansen, zo valt er dan
ook meer ruimte voor de tegenstanders en hun konden
zo ook nog aan hun kansen komen. In de 65e minuut
zet HMC een goede aanval op en stormt door onze verdediging maar gelukkig pakt Casper goed de bal en
houdt ons in de wedstrijd. Een kwartier voor tijd
stoomt Lars op die de bal voorgeeft op Cas maar hij kon
er net niet genoeg bij om het gelijk te maken. Toch
voelde iedereen dat er meer te halen viel en we waren
niet tevreden met 0 punten. We bleven steeds weer de
aanvallers opzoeken. In de 88e minuut krijgen we een
vrije trap mee. Dirk slingert de bal voor op zoek naar
Cas maar die was te hoog. Thomas staat gelukkig nog
achter Cas en hij kan de bal nog net aanraken waardoor de bal in de goal belandt 1-1. We dachten dat er
nog meer te halen viel maar helaas was snel na ons
doelpunt het eindsignaal waardoor de wedstrijd in een
1-1 stand bleef. Het was een wedstrijd die de 1e helft
niet aantrekkelijk was maar de 2e helft meer lef in
kwam en doelpunten waardoor we nog dik tevreden
zijn met een gelijkspel.

Verslag van huisreporter GWVV 1 Bryan Weijkamp

Kom kijken naar ons 1e elftal!
26 januari ‘20
2 februari
9 februari
16 februari
8 maart

GWVV 1
Fc Bergh 1
GWVV 1
sc Meddo 1
GWVV 1

-

Keyenb.B. 1
GWVV 1
KSV 1
GWVV 1
sv Basteom
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aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur
aanvang 14:00 uur

(vervolg GWVV 1)
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Beeldfragmenten GWVV - Gendringen 1-3

Voor meer foto’s;
GWVV-Gendringen;
https://myalbum.com/album/KVZNoUBBkW4N
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Dit seizoen worden in de volgende
wedstrijden de ballen gesponsord;
22-9-2019 wedstrijd tegen Fc Bergh,
Arno en Manon
13-10-2019 wedstrijd tegen sc Meddo
De Vieftig Club
27-10-2019 wedstrijd tegen Ulftse Boys
Gergotal
10-11-2019 wedstrijd tegen AD’69
Pedicurian
1-12-2019 wedstrijd tegen HMC’17
Jan en Wilhelmien Frazer
15-12-2019 wedstrijd tegen Gendringen
Ratering technische groothandel

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

20 dec.
21 dec.
29 dec.
30 dec.
30 dec.
31 dec.
31 dec.
1 jan.
1 jan.
3 jan.
4 jan.
8 jan.
11 jan.
11 jan.
14 jan.
15 jan.
17 jan.
24 jan.
24 jan.
25 jan.
25 jan.
25 jan.
26 jan.
26 jan.
26 jan.

Henny Ketelaar
René Hakvoort
Frank van de Pavert
Sebastiaan Flipse
Joost Schut
Jeroen Bruins
Jan Aalders
Anne Aalders
Jeroen Aalders
Tiemen Berentsen
Wim Klompenhouwer
Marc Wellink
Bob Zweers
Jan Roes
Luuk Roseboom
Clemens Wissing
Carlo Cornielje
Martin Bolk
Gijs van Remmen
Marloes Bruins
Samuel van Mulligen
Tonny Slutter
Bjorn Engelen
Kris Hebbink
Iris Wanders
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D

e eerste seizoenshelft zit er al weer op. Welk elftal
heeft de meeste punten bij elkaar weten te scoren in de
2e helft van 2019. Op de valreep heeft het eerste elftal
dankzij de 0-5 overwinning uit bij Etten de koppositie
van het 4e elftal overgenomen en gaan daarmee als
winterkampioen
het nieuwe voetbaljaar in. Verder
heeft het 3e elftal de achterstand weten te verkleinen
op de bovenste twee plekken. Zij maken hiermee de
competitie wel weer een spannender. De laatste competitie wedstrijd heeft ook het 2e elftal drie keer gescoord. Hopen dat ook zei het nieuwe jaar deze lijn
kunnen doortrekken om van die onderste plaats af te
komen.

Gr. Stijn.

Elftal:
GWVV 1
GWVV 4
GWVV 3
GWVV 2

Punten
46
45
24
23

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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In de maanden november/december zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham.
De vogelshow, de najaars kampioenen Ulftse Boys/
GWVV JO19-1 en Ulftse Boys GWVV JO10-1. GWVV 2
die de sportassen uitgereikt kreeg van GWVV subsponsor Geerts automobielen, GWVV 1 die keer op keer
weer verrast. Allen werden genomineerd er kan er echter maar één uitverkoren worden en dat is deze maand
Erik Frazer. Erik is sinds begin dit seizoen trainer/coach
van GWVV 3. Aan Erik oa. de vraag hoe het hem bevalt
op Varsselderse bodem als coach?
Hallo Erik,
Zou jij je willen voorstellen aan de mensen die je niet
zo goed kennen, wie ben je?, wat doe je?, waar woon
je?, Kortom alles wat je maar kwijt wilt over jezelf.
Mijn naam is Erik Frazer. Ik ben
opgegroeid aan de Berghseweg
in Varsselder. Ik woon nu al 25
jaar in Ulft. Ik ben getrouwd met
Ingrid en we hebben drie kinderen. Esmee is 21 jaar, Jari is
19 jaar en Julia is nu 15 jaar. Ik
werk in de bouw.
Velen kennen je natuurlijk al
langer als trouw GWVV lid,
maar niet iedereen weet dat je in een ver verleden ook
voor GWVV hebt gevoetbald. Kun je hier iets over vertellen, wat waren bv je successen en wat waren je mindere periodes bij GWVV?
Ik ben al bijna mijn hele leven lid van GWVV. Ik ben
ongeveer op mijn zesde begonnen met voetballen en
heb altijd veel plezier gehad. Van de pupillen tot aan de
senioren. De laatste jaren was de derde helft ook erg
gezellig. Op een gegeven moment moest ik nood gedwongen stoppen door een ernstige knie blessure.
Wat voor een soort speler was je in het veld?
Ik speelde meestal rechtshalf of rechtsback. Ik was een
speler in dienst van het elftal.
Als je het voetbal van toen en met het voetbal vergelijkt wat valt jou daarbij dan het meest op?
Toen werd er altijd op gras gevoetbald. Nu op kunstgras.

Bij Ulftse Boys was je bij de jeugd actief toen je zoon
Jari daar voetbalde en nu dan leider/coach bij GWVV 3.
Hoe is dat gegaan en hoe is je die overstap van Ulftse
Boys naar GWVV bevallen?
Bij de Ulftse Boys ben ik begonnen als trainer en leider
bij het elftal van Jari toen hij bij de F-jes voetbalde. Dit
heb ik jaren gedaan. Toen heb ik enkele jaren het team
Boogbal nr. 3

Erik bij de huldiging op de nieuwjaarsbijeenkomst 2013
t.g.v. zijn 40-jarig lidmaatschap.

van Julia getraind. Maar damesvoetbal is toch echt wel
anders. Daarom heb ik de overstap naar de jongens
weer gemaakt toen Jari bij de C voetbalde. Vorig jaar
heb ik samen met Arno Geurts en Jordy Steverink het
team van Jari getraind. De JO-19 2. In dit team zaten ook
spelers uit Varsselder en werd er één keer in de week
op het GWVV terrein getraind. Dit was de eerste stap
naar de overstap naar GWVV, waar ik eigenlijk nooit ben
weggeweest.
Ook gaf je bij de TC aan dat je nog best wel hulp kon
gebruiken bij het coachen/leiden van het 3e elftal. Gelukkig vond de TC in de persoon van Clemens Wissing
hiervoor een geschikte kandidaat. Hoe is de samenwerking tot nu toe met Clemens en hoe hebben jullie bv de
rollen onderling verdeeld?
De samenwerking met Clemens verloopt prima.
We hebben enkele wedstrijden van GWVV 3 mogen
bekijken en valt het ons op dat er juist tegen de betere
tegenstander beter wordt gevoetbald dan tegen de
zwakkere broerders. Welke verklaring heb jij hiervoor
en hoe denk je juist deze verschilligheid er uit het team
te kunnen halen?
Ons team, wat ook getraind wordt door Ferdie en Rob
van de Pavert, voetbalt beter tegen een betere tegenstander, omdat ze dan meer ruimte krijgen om te voetballen. Ook het feit dat de wedstrijden op zondag erg
vroeg zijn speelt ook een rol!
Mooi dat Ferdie en Rob deze groep op de donderdagavond onder hun hoede willen nemen, heb jij met hen
ook afstemming waar er op getraind moet worden?
Ja zeker stemmen we dit af. We overleggen elke donderdagavond.
Zelf train je de jongens op de dinsdagavond, nadat de
jongens hadden aangegeven graag 2x in de week te
willen trainen. Als trainer/coach kijk je natuurlijk wat er
op de zondag allemaal goed ging maar natuurlijk ook
wat er vooral niet goed ging. Gebruik je deze extra kennis naast de gebruikelijke oefenstof ook op de dinsdagpagina 8
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avond trainingen?

Ja, natuurlijk spreken we de wedstrijd na. En wordt de
oefenstof aangepast.
Welke doelstelling hebben jullie voor jezelf opgelegd
dit seizoen?
Plezier in het voetbal is het belangrijkst. En natuurlijk zo
hoog mogelijk eindigen.
Enkele stellingen;
Trainer of coach? Trainer. Maar ik ben beiden.
Kermis of Carnaval? Gelukkig valt het niet samen, dus
kan het allebei.
Koning of Prins/adjudant? Prins ben ik geweest bij de
Deurzinkers. Adjudant ben ik geweest bij Andre Bussink.
Alleen koning ontbreekt nog.
Ulftse Boys of GWVV? Allebei!
Naborrelen na een wedstrijd van GWVV 1 of een biertje op de donderdag clubavond? Ook dit valt niet samen, dus kan allebei!
Als je een wens mocht doen op voetbalgebied wat zou
dat dan voor je zijn?
Kampioen worden met GWVV 3!!
Je hebt destijds Varsselder-Veldhunten verlaten en
een eigen huis op de Riezegraaf in Ulft gebouwd. Had
je toen niet de behoefte om in Varsselder-Veldhunten
te gaan wonen of misschien naderhand nooit overwogen om terug te keren naar Varsselder, zeker gezien je
sociale betrokkenheid?
Nee, we wonen nu vijf minuten fietsen van VarsselderVeldhunten, dus prima te doen.
Jij bent een goed voorbeeld van iemand die altijd, ondanks dat je in Ulft woont Varsseldernaar bent gebleven. Op dorpsactiviteiten ben je altijd present en als er
wat moet gebeuren bij de club ben je niet te beroerd
om daarvoor je handen uit de mouwen te steken. Ook
ben je podiumbouwer als er weer een activiteit
(carnaval, toneel, enz) is in het Dorpshuus en aas je al
jaren op de koningstitel bij het Onze Lieve Vrouwe Gilde. Is er al zicht op wanneer we je kunnen gaan huldigen als Gilde koning of misschien wel als Prins bij cv.
De Zinkput?

Erik te midden van andere GWVV-supporters bij kampioenschap van GWVV 1 in seizoen 2009-2010.

Je vader en moeder (Jan en Wilhelmien) zijn ook altijd
sociaal betrokken bij het wel en wee van de Varsselderse verenigingen, heb je die genen van huis uit mee gekregen?
Zeker heb ik dit van huis uit meegekregen. Ik vind het
belangrijk om iets bij te dragen aan de verenigingen. En
het is vaak ook gezellig.
Waar kun je absoluut niet tegen of heb je een enorme
hekel aan?
Ik heb een hekel aan onrecht.
Waar kunnen we je midden in de nacht wakker voor
maken?
Je hoeft mij nergens voor wakker te maken.
Als laatste willen we je vragen of je nog wat kwijt wil of
vraag je je af waarom hebben ze mij dit of dat niet gevraagd. Dan mag je deze vraag nu aan jezelf stellen.
Ik wens iedereen fijne en sportieve feestdagen!
Erik bedankt voor je medewerking aan deze rubriek,
we wensen je samen met Clemens en de spelers heel
veel succes bij GWVV 3.

De redactie.

Dit blijft voor iedereen een verrassing!!

Erik als trainer/coach bij Ulftse Boys/GWVV JO19-2 in het 1e
jaar van de jeugdsamenwerking GWVV/Ulftse Boys.
Erik als vrijwilliger actief tijdens de bouw van de kassa– en
tassenruimte november 2014.
Boogbal nr. 3
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GWVV 2 blijft
Wisselvallig!

Het 4e: Toch wel bijzonder

D

Z

oals in ons vorige verslag beschreven kent GWVV 2
na enkele succesvolle jaren een wisselvallig seizoen.
Met vol vertrouwen werd de volgende serie tot aan de
winterstop in gezet.
Helaas ging het tegen DVV uit Duiven wederom mis, de
eerste helft is GWVV niet minder en heeft het ook enkele kansen die helaas niet worden benut. De tweede
helft laat DVV zien waarom het de koploper van de
competitie is en drukt het GWVV steeds verder naar
achteren. Uiteindelijk weet DVV de verdediging stuk te
spelen en loopt het uit naar een 0-4 overwinning. Echter geeft het vertoonde spel wel moed voor de wedstrijd tegen Rheden een week later.
Op 17 november kan GWVV 2 eindelijk weer juichen na
90 minuten strijden tegen vv Rheden. Een wedstrijd
waarin GWVV het betere heeft van het spel en er veel
kansen worden gecreëerd. Gelukkig weet Ron deze
wedstrijd het net te vinden waardoor de drie punten
op de Buitenham blijven.
Een week later staat de wedstrijd tegen Spcl. Groessen
op het programma. Een wedstrijd in de categorie: Als
je zelf niet scoort valt hij aan de andere kant. GWVV
speelt een prima wedstrijd en creëert kans op kans
maar de bal wilde er simpelweg niet in. Groessen weet
uit twee cornerballen en een counter wel te scoren en
gaat zo met de overwinning aan de haal. Een onbegrijpelijk uitslag waar spelers en staf niet op hadden gerekend.(Uitslag 3-1, doelpunt Niels)
Hoe broos het vertrouwen van GWVV 2 is op het moment bleek wel in de wedstrijd tegen VIOD 3. Een goede eerste helft waarin een verdiende voorsprong wordt
genomen en een tweede helft waarin persoonlijke fouten fataal worden om de punten op de Buitenham te
houden. (Uitslag 1-3, doelpunt Jurjan)
Om toch met een goed gevoel de winterstop in te gaan
zal de laatste wedstrijd van 2019 gewonnen moeten
worden. GSV is hierin de tegenstander en heeft net als
GWVV 7 punten behaald in de voorgaande wedstrijden. Net als de voorgaande wedstrijden begint GWVV
goed aan de wedstrijd, het veldspel is goed en er worden veel kansen gecreëerd. Halverwege de eerste helft
weet Kris Hebbink de Geel-Witten op voorsprong te
zetten na goed werk van Ron. In de tweede helft speelt
GWVV een prima partij en weet het uit te lopen naar 30 (doelpunten Ron en EDje). Hierdoor wordt 2019 met
een overwinning afgesloten.
Als we de balans tot nu toe opmaken moeten we concluderen dat GWVV 2 in de 3e klasse enkele wedstrijden is weg gespeeld. Aanvallend wordt er genoeg gecreëerd maar wordt er te weinig gescoord. Verdedigend is het vertrouwen broos, er worden te veel persoonlijke fouten gemaakt waardoor er te makkelijk tegendoelpunten vallen. De winterstop zal gebruikt worden om hier aan te werken zodat we in de tweede seizoenshelft meer punten kunnen binnen halen.

enk je aan het 4e dan denk je in eerste instantie aan
een team van oudere spelers of misschien wel jongere
spelers waarbij de voetbalkwaliteiten nog niet zijn ontdekt.
En jij als jonge onontdekte speler van Ajax, nu nog spelende bij GWVV denk je natuurlijk: “Hier wil ik nooit
van mijn leven spelen”.
Echter het 4e is eigenlijk een fantastisch team, met een
prachtige sfeer, bestaande uit stuk voor stuk bijzondere persoonlijkheden. En dat laatste is nog steeds onderbelicht gebleven.
Het 4e team is inderdaad een samenraapsel van verschillende persoonlijkheden dat op donderdagavond
door de vaste begeleiding op de juiste wijze wordt gemengd waardoor er elke zondag weer een prachtig
kunststukje ten tonele wordt gebracht. Een team bestaande uit doctoren met 3 ton studieschuld,
chauffeurs die tijdens het rondje om de kerk nog
steeds de weg kwijtraken, een onderwereldbankier,
een ondernemer die nog steeds uit handen van de
FIOD is gebleven, een schoolmeester die de cijfers van
leerlingen
omhoog krikt tot een horecamagnaat waarbij het 1e miljoen al ruim voor zijn dertigste werd bereikt.
Het is niet altijd eenvoudig om een team te smeden
van dit soort zelfdenkende, beter wetende en soms
kwaliteitsarme-ontkennende spelers. Gelukkig heeft de
club hier een professionele leiding boven gezet. Deze
professionele leiding zorgt iedere donderdagavond in
goed en harmonieus overleg met voormannen van andere teams voor de juiste opstelling. Spelers van hogere teams die spelminuten moeten opdoen worden vervolgens de hele wedstrijd opgesteld op de bank gehouden.
Ondanks de wat hogere leeftijd in het 4e zijn het vooral
de randverschijnselen welke onze voetbaldag nóg completer maken: Een strip-act in een achteraf barretje,
onbeperkt vlammetjes bakken miss Thatcher en in je
nek staat te hijgen, seven-up drinken in een Ierse Pub,
de broers van Remmen van een zwarte piste afzien
gaan, en natuurlijk de bijzondere kunststukjes van onze
ouderen binnen het veld.
Daarbij wil ik natuurlijk niet onze opa van het veld vergeten. Omdat hij nog steeds doet wat al die mensen buiten het veld diep van binnen allemaal nog zouden willen doen. En wat al die jongere gestopte voetballers
ooit vaarwel zeiden vanwege alle pijntjes: bij het 4e
trappen tegen een bal.
Bij het 4e gaan we door omdat voetbal niet stopt als we
ouder worden. Ook al stribbelt ons lichaam ieder weekend tegen en kunnen we maandag
’s-Morgens niet
meer uit bed komen. Bij het 4e gaan we door. Dus kom
in actie, maak van je zondag een geweldige zondag.
Dan word jij ook die geweldige 4e veteraan!

Namens het tweede wil ik alle supporters die ons in
2019 hebben gesteund bedanken en wij hopen jullie
ook in 2020 bij ons aan de lijn te zien.
Verder wensen wij iedereen een fijne feestdagen en
een gezond 2020 toe.

Chiel le Comte

Tom Wanders
Boogbal nr. 3

pagina 10

BOOGBAL SEIZOEN 2019 - 2020

G.W.V.V. 3

Bestrating doelenopslag gelegd

H

et einde van het voetbaljaar 2019 is een feit.
Alle wedstrijden zijn gespeeld en het is nu genieten van
de aankomende twee maanden van de winterstop. Een
jaar waarin voor het 3e elftal veel veranderd is. Aan het
eind van het seizoen afscheid genomen van enkele spelers en trainers EN het huidige seizoen gestart met een
enkele nieuwe spelers en leiders/trainers. Een frisse
wind door het elftal heeft het team goed gedaan. Afgelopen halfjaar is wisselvallig verlopen. Na de eerste drie
wedstrijden in de beker competitie zag je ook in de huidige competitie dat we niet goed op elkaar zijn/waren
ingespeeld. Ook voor de leiders is het in het begin een
puzzel geweest om de poppetjes op de juiste plek in
het veld te positioneren. Maar de laatste periode zie je
hier steeds meer vastigheid in komen. Het resulteert in
de wedstrijden helaas nog niet uit in (doel)punten. Het
maken van doelpunten gaat ons namelijk nog niet altijd
goed af. Bij het creëren van de kansen ligt nog niet
eens het probleem, maar het echte afmaken en de durf
om op het doel te schieten ontbreekt. Het spelbeeld
golft daarbij ook op en neer. Goede wedstrijden worden afgewisseld met mindere goede wedstrijden. Zo
mochten wij enkele weken geleden in en tegen Etten
aantreden tegen de hekkensluiter van de competitie.
Etten had nog geen wedstrijd gewonnen, echter legde
wij zo’n bedroevende wedstrijd op de mat dat wij voornamelijk in de 2e helft geen recht van spreken hadden
op de overwinning. Daar tegenover staat een knappe
prestatie om uit in Beek tegen ’t Peeske de huidige
nummer twee van de ranglijst een verdiende gelijkspel
uit het vuur te slepen. Het is bij ons op de zondag ochtend dan ook elke keer weer een verassing hoe de
wedstrijden zullen verlopen. e
Hopelijk kunnen wij dit in het 2 helft van het seizoen
omdraaien door een stabielere indruk te maken en weg
te komen uit de onderste regionen van de ranglijst en
in de subtop mee te gaan draaien!

O

p zaterdag 22 november hebben een aantal vrijwilligers de bestrating gelegd voor de opslag van de doelen. Eric Huls en Rick Schut hadden al goed voorwerk
geleverd waardoor dat het voor hen wat makkelijker
was gemaakt. Ook de woensdag onderhoudsploeg van
‘t Dorpshuus had al het nodige werk verricht zodat de
regenbuien zijn weg kunnen vinden.
Alle vrijwilligers bedankt voor het mooie stukje werk en
je inzet voor G.W.V.V.!

Foto’s kampioenswedstrijd
Longa JO19 - UB/GWVV JO19

Stijn Marcus

Kampioensteam
Ulftse Boys/GWVV/NVC JO10-1

Boogbal nr. 3
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Notulen Algemene Ledenvergadering
17-10-2019
1.Opening:
*Voorzitter Jan Aalders opent de ALV om 21:20 uur. Jan
heet de leden, ereleden en leden van verdienste van
harte welkom op deze vergadering.
*Aanwezig: 67 leden, 6 bestuursleden en notulist.
Afgemeld: Theo te Kaat, Beent Klijnsma, Joost Schut,
Gert Ketelaar, Jurgen Schut, Wies Kummeling, Arno
Geurts, Dirk Wanders en Koen Nieuwenhuis.
*Definitief vaststellen agenda. Toevoegen agenda punten, 10 a,b en c.
* Mededelingen:
- RESPECT. Afgelopen jaar helaas meerdere keren meegemaakt dat vrijwilligers, grens- en scheidsrechters en
ook het bestuur op een wat minder nette manier benaderd zijn. Hiervoor willen we graag wat meer aandacht
voor hebben, op een positieve manier. Je hoeft niet
altijd eens te zijn met het beleid , maar praat erover op
de geschikte momenten. Je bent altijd welkom bij het
bestuur, bij voorkeur op donderdagavond.
Graag, tijdens de wedstrijden, op een positieve manier
aanmoedigen. Vrijwilligers positief benaderen, kritiek
mag, maar op gepaste toon.
Als bestuur gaan wij hier meer op toe zien en indien
nodig, mensen aanspreken op gedrag.
Het beleid wat wij voeren is niet van 1 persoon alleen,
maar altijd vanuit het bestuur, in gezamenlijk overleg.
Dus leden: Wij hopen dat jullie daar in de toekomst wat
meer rekening mee houden.
-Alles is niet vanzelfsprekend binnen de club, er zijn
grenzen aan de (financiële) mogelijkheden. Denk aan
het weggeven van koffie en overige dranken, tenues,
andere kleding, tassen etc. Ook afgelopen jaar werden
we op die manier soms best vervelend benaderd.
- Regels 2e veld: Bij het doelgebied heeft het veld het
meest te lijden. Vandaar dat dit afgezet is met linten.
Voor de trainingen en de wedstrijden mogen de linten
weggehaald worden. Daarna graag weer terug zetten!
-Beleid
clubscheidsrechters: (de zaterdag), daar nu zowel 1e,2e,3e en 4 elftal daarvoor inzetten. Hiervoor is
een indeling voor gemaakt. Wij hopen het op die manier ook ingevuld kan gaan worden. Gezamenlijke verantwoordelijkheid.
-Beleid rode en gele kaarten: Zie TC punt 5.
-Bijdrage leveren aan de clubkas: “t Dorphuus zoekt
nog Barvrijwilligers. Aanmelden als barvrijwilliger
(Horeca commissie: Rik, Like en Petra zijn aanwezig bij
de ALV) geeft 1 euro per uur, die je kunt toekennen aan
een vereniging. (natuurlijk fijn als het GWVV is…)
Daarnaast is er iets nieuws geïntroduceerd, dat is de
Evenementenvergoeding. Tijdens de evenementen, ga
je als vereniging, de bar draaien. Daarvoor ontvangt de
vereniging 50 euro. Dit naast, de 1 euro per uur, per
vrijwilliger.
Boogbal nr. 3

Nog enkele evenementen staan open: 14-12-2019 Winterfair, 23-02-2020 zondagmiddag Carnaval en 24-022020 Rosenmontag. Dus geef je op, meld je eerst even
bij het GWVV bestuur.

2. Ingekomen stukken:

- Helaas moet ik mij afmelden voor de ledenvergadering.
Wel wil ik graag het volgende mededelen:
Als ik zondags op het veld sta, kan ik me mateloos irriteren aan het gedrag van supporters, ook sommige
bestuursleden gaan hun boekje te buiten, voetballers
die zich aanstellerig gedragen, constant gaan liggen en
vragen om een kaart, de scheids en assistenten aanvallen (verbaal), ook zijn er supporters die zich altijd erg
negatief uitlaten over de voetballers van onze eigen
vereniging.
Hoop dat jullie als bestuur hier iets mee kunnen, ik zal
het zelf ook niet altijd goed doen en er mag best iets
gezegd worden. Maar sommigen gaan te ver ( Basteom
uit).

Groeten Joost Schut.

Reactie bestuur: Sluit helemaal op het voorafgaande
(RESPECT) wat we besproken hebben. Ook als bestuur
besloten: mochten er dergelijke dingen weer gebeuren
dat we de persoon of personen hierop ook aanspreken.
3.Notulen ALV 18-10-2018: Boogbal nr.2, en digitale
versie op de site van GWVV.
-de notulen van de ALV 18-10-2018 worden goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en secretaris.
Freek van Arragon wordt bedankt voor het notuleren.
4. Jeugd Commissie:
-Mike:
Verslag jeugdbestuur
ledenvergadering seizoen 2019/2020
Namens het jeugdbestuur heet ik iedereen van harte
welkom. Allereerst willen wij even terugkijken op het
afgelopen seizoen. Het afgelopen seizoen was het eerste seizoen waarin wij zijn gaan samenwerken met UB.
Na vele besprekingen is het seizoen afgetrapt met een
kick off in het Dorpshuus. Hierna zijn de bekerwedstrijden en de competitie begonnen. In de winterstop hebben de spelers van jo15-3, het enige jeugdteam geheel
bestaande uit Gwvv spelers aangegeven dat zij aan het
eind van het seizoen ook graag onderverdeeld wilde
worden met UB. Echter hebben zij in de voorjaarscompetitie nog 1x goed hun best gedaan als team en zijn zij
kampioen geworden. Aan het einde van het seizoen
zijn er evaluatie gesprekken geweest tussen de tc’s van
beide verenigingen. Uit deze gesprekken heerst een
tevreden gevoel bij beide verenigingen. Echter zijn er
altijd zaken die niet helemaal gelopen zijn zoals ze horen te lopen, toch hebben we geprobeerd om dit op de
juiste wijze op te lossen. Het afgelopen seizoen is er
weer een flessenactie geweest en heeft de jeugd loten
verkocht bij de wedstrijden van het 1e elftal. Aan het
einde van het seizoen is er een afsluitavond geweest,
waar enkele activiteiten zijn georganiseerd zoals bubbelbal, marcherie attack en een barbecue. Tijdens deze
avond is er afscheid genomen van Christel, zij stopt
met haar activiteiten binnen het jeugdbestuur, langs
deze weg willen wij haar nogmaals bedanken voor haar
pagina 12
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inzet. Dit seizoen gaan we verder met dezelfde afspraken die vorig jaar gemaakt zijn. Dit seizoen speelt onze
jeugd in 14 !!!verschillende teams. Uiteraard op dezelfde voorwaarden (leeftijd geslacht en niveau) die we
vorig jaar hebben afgesproken. Dit seizoen heeft ook
Nvc zich aangesloten bij onze samenwerking. Ook dit
jaar zullen we proberen om het één en ander te organiseren bij Gwvv naast het voetbal, dit om de betrokkenheid van de jeugd bij onze vereniging zo groot mogelijk te houden. Rest ons iedereen te bedanken voor
zijn of haar inzet voor de jeugd en een fijn vervolg van
het seizoen.
5. Technische Commissie:
-Eugène:
Verslag Technische Commissie
senioren GWVV 17-10-19
Het afgelopen seizoen heeft onze selectie het weer
heel goed gedaan !!
Het 1e heeft 2e seizoenen achter elkaar nacompetitie
voor promotie weten te bereiken. Helaas was het eindresultaat minder maar toch weer heel knap !! Het 2e
elftal wordt gewoon kampioen nadat het jaar daarvoor
de beker werd gewonnen. Complimenten voor deze
spelers en de gehele technische staf.
Bijna alle trainers hebben hun contract verlengd. Er
werd alleen afscheid genomen van Alex Cornielje.
Voor het derde kon echter een nieuwe staf worden
samengesteld . Bestaande uit de veldtrainers Rob en
Ferdy van de Pavert en de zondagse begeleiding is in
handen van Erik Frazer en Clemens Wissing. Wij als TC
en bestuur zijn hier heel blij mee en vinden eigenlijk
dat deze heren wel een applaus verdienen !!
In de selectie vond er dit seizoen een aardige verschuiving plaats doordat geroutineerde spelers van 1 een
stapje terug deden naar het 2e. In de resultaten is dit
voorlopig nog niet terug
te zien. Ondanks de versterkingen draait het 2e elftal nog niet naar wens. Natuurlijk is het dit jaar wel een klasse hoger…..mede daardoor lastiger. Het 1e daarin tegen is boven verwachting
goed begonnen met zo’n jong onervaren team. Complimenten voor deze jeugdige groep en de technische
staf.
Het nieuwe 3e is nog “ zoekende” met wisselvallige
resultaten. Daarbij is het wel perfect om te zien hoe
groot de motivatie en opkomst van deze groep is.
Hierdoor is het Dorpshuus op de donderdagavond nog
beter bezet. De routiniers van het 4e elftal zijn qua resultaten ook vrij wisselvalig begonnen. Ook hier is de
opkomst (nog) goed te noemen. Heren zie dit vol te
houden ook als het winter gaat worden.
Tot slot nog een opmerking over de gele/rode kaarten.
Het bestuur en TC beoordeeld altijd direct na een gespeelde wedstrijd of de kaart in het belang van het
elftal dus de club was. Zo ja dan zal de club deze betalen. In bijvoorbeeld gevallen van praten tegen de
scheids, beledigen, natrappen, enz zal de TC/bestuur
de betreffende speler mededelen dat hij deze kaart zelf
moet betalen.
Allemaal veel succes met het vervolg en daarbij vooral
veel voetbal plezier gewenst .

Eugene en Freek
TC v.v G.W.V.V

6. Sponsor Commissie:
-Freek: bedankt Nico voor het aanleveren tekst en gegevens SC.
Sponsorcommissie jaarverslag d.d. 17-10-2019
Namens de voorzitter van onze sponsorcommissie Arno
Geurts allemaal van harte welkom. Ook afgelopen seizoen zijn er qua sponsoring bij GWVV enkele zaken veranderd;
Zo is het stersponsor contract tussen Intersport Doetinchem en GWVV gestopt. En is miv 2019-2020 Mecking’s sportshop als stersponsor verbonden aan GWVV.
Naast het sponsorcontract met Deventrade
(leverancier van o.a hummelkleding) heeft Mecking’s
sportshop voor GWVV enkele mooie kortingen, waaronder 25% clubkorting op alle sportartikelen incl. waarde/cadeau bonnen. Deze korting kan alleen maar worden bedongen als ze besteld wordt door een aangewezen persoon (Mike Frazer) binnen de vereniging en er
zijn mooie aanbiedingen in de webshop (zie advertentie Boogbal en klikken op Mecking sportshop logo op
GWVV site.)
Daarnaast is de naam van stersponsor Mobiel Tablet
Reparaties gewijzigd in Phonehouse Oude IJsselstreek.
Inmiddels kunnen we melden dat Drankenhandel Terborgse Wijn Centrale en Geerts Automobielen ook toegetreden zijn tot de sub-sponsoren van GWVV. Hierbij
komt het totaal van subsponsoren op 17 te staan,
naast onze hoofdsponsor autobedrijf Geert Stevering
en de drie ster sponsoren Nordic Fire, Mecking’s Sportshop en Phonehouse. Ook het aantal (7 in aantal)
Vrienden van GWVV (sponsors die zich minder willen
manifesteren maar wel graag wat voor GWVV over
hebben) hebben we op peil gehouden.
Het aantal reclame borden rondom het hoofdveld telt
nu 80 reclameborden. Verder de 75 bedrijfsadvertenties in ons clubblad de Boogbal die tot ons sponsoren
bestand behoren.
Wij kunnen trots zijn op deze aantallen en ook het bestuur en vooral de penningmeester zijn hier erg blij
mee.
Verder gebeurtenissen in het seizoen 2018-2019
Nieuw tenue voor GWVV 3 shirtsponsor H.J. van de
Pavert bv.
Nieuw tenue voor GWVV 4 shirtsponsor Aannemingsbedrijf Gerritsen bv.
Trainingspakken GWVV 4 voorzien van sponsortuiting
GUV uitvaartzorg.
Overjassen GWVV 1 voorzien van sponsoruiting Mecking’s Sportshop.
Geslaagde Potgrondactie ism De Welkoop Silvolde
Geslaagde Sponsormiddag/avond bij PrintX en Grandcafé/stadsbrouwerij HendriXen.
Collectieve deal glasvezel Phonehouse Oude IJsselstreek en Glasvezel Buitenaf.

Tevens wil ik de bestedingsdoelen 2018-2019 van de
Vieftigclub benoemen wat natuurlijk ook sponsoring is
voor de club;
- Hogere bredere vangnetten achter het doel aan de
kerkzijde
- Ballen actie
- Nieuwe grote en kleine goals

Alle sponsoren bedankt voor jullie verbondenheid aan
GWVV, wij zullen alles in het werk stellen om jullie bedrijfsnaam waardig uit te dragen.
Als sponsorcommissie zien we het reeds begonnen sei-
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zoen 2019-2020 met vertrouwen tegemoet.
Bedankt voor jullie aandacht.

De Sponsorcommissie van G.W.V.V.
7. Verslag Penningmeester seizoen 2018-2019:
- André geeft duidelijk uitleg aan de hand van het financieel verslag GWVV 2018-2019.
8. Verslag Kascommissie:
-André:
Ino Zweers en Bart Vinkenvleugel hebben samen de
kascontrole gedaan. Bart doet hiervan verslag. Volgens
Bart zag de boekhouding er goed uit en was goed op
orde, goed gedocumenteerd. Complimenten voor de
penningmeester.
Nieuwe kascommissie: Bart Vinkelvleugel, (Ino Zweers
aftredend) Niels Schweckhorst
En nieuwe reserve is Mike Jansen.
Dank aan de kascommissie, applaus…
9. Begroting 2019-2020:
-De begroting 2019-2020 wordt door André gepresenteerd. Er wordt een begrotingstekort geschat, maar hij
hoopt dat hij er helemaal naast zit.
Contributie als niet extra worden verhoogd dan de normale verhoging.
Hij geeft aan dat de personeelskosten stijgen, maar als
het aantal vrijwilligers daalt, en als er binnen de club
steeds meer betaald moeten worden, heeft dit straks
gevolgen voor de contributie. (Nu nog 1 van de laagste
contributies in de omgeving.) Koffie en dranken worden duurder, de regel is nu dat er niets meer opgeschreven wordt in naam van GWVV. Tijdens de wedstrijden staat koffie/drinken klaar, voor de bestemde
mensen in de bestuurskamer. Teams krijgen munten
voor de wedstrijd, voor de scheidsrechters. Iedereen
betaald gewoon voor zijn eigen consumpties. GWVV is
een gezonde club met een gedreven bestuur, commissies en leden. Laten we respect hebben voor elkaar.
Dan kunnen we de toekomst vol vertrouwen tegemoet
zien.
André bedankt alle leden en vrijwilligers voor hun inzet. Ook veel dank aan de sponsorcommissie voor hun
inzet en uitbreiding sponsoren. Ook dank aan de 50club, die veel zaken extra mogelijk maakt. Dit zijn allemaal een belangrijke bron van inkomsten voor GWVV.
10a. Kleding en Accodomatie:
- Nieuw tenue voor het 1e en 2e wordt gepresenteerd
op het scherm. Mike geeft uitleg over het nieuwe shirt.
Logo’s en cijfers zijn in dit shirt mee geweven, dus geen
problemen meer dat dit loslaat. Betere kwaliteit shirt.
Nadelen: De levertijd is wat langer en er is van elk shirt
maar
1 en kan niet nabesteld worden.
-1e en 2e hebben gekozen voor korte mouw. Er zijn gele
onder shirts(voor eigen rekening), passend bij het tenue, uitgezocht bij Mecking. Dit om dezelfde kwaliteit
en kleur te behouden passend bij het tenue. Zelf via
Mecking zijn de kosten 25 euro. Via GWVV 18 euro.
Mike neemt pas-shirts mee.
-Witte broek geeft veel kosten. Ze zijn niet meer
schoon te krijgen, dus elk jaar een nieuwe broek brengt
veel kosten. Dus een alternatief is een zwarte broek die
meerdere seizoenen mee zal gaan. Of een kiezen voor
een witte broek, met misschien in de toekomst een
contributie verhoging hiervoor. Duidelijke meerderheid
van de leden geeft aan voor een witte broek te gaan.
Vraag van Casper: waarom geen wit onder-shirt i.p.v.
Boogbal nr. 3

geel onder-shirt. Antwoord bestuur: Het zelfde wat er
nu is met de witte broeken, krijg je dan ook met witte
onder-shirt. Worden vies en krijg je niet meer schoon.
Vandaar de keuze geel.
Enkele van de leden zijn met de keuze voor geel ondershirt niet mee eens.
Vraag vanuit de zaal: wat draagt de jeugd, i.v.m. de
herkenbaarheid GWVV? Mike: Jeugd onder 15, 17 en
19 die hier in Varsselder spelen, spelen in geel met
witte broek.
10b. Activiteiten:
-Jan: GWVV heeft een heel enthousiast Activiteiten
Commissie, die een aantal activiteiten voor de leden
organiseert.*Darttoernooi: normaal in het begin van
het jaar. Er was te weinig animo. Er is nog geprobeerd
dit met UB te organiseren. Niet gelukt misschien volgend jaar wel.
*Potstoten: 19 december 2019. *Nieuwjaarsreceptie:
zondag 5 januari 2020.
*Kaderavond: Terugloop animo Kaderavond, sinds 2
jaar bij de Veldmuis in Ulft georganiseerd. Bij de Veldmuis omdat dit een sponsor is in natura. Daardoor had
GWVV duidelijk minder uitgaven dan bij “t Dorpshuus.
Vandaar dat daar toen voor gekozen is.
Vraag van Sponsorcommissie en bestuur: Terugloop
animo door de locatie of andere reden? Blijven we bij
de Veldmuis of gaan weer bij ‘t Dorpshuus? (Betekent
een toename aan kosten op de begroting.) Reacties
leden:-enkelen leden geven aan niet naar de Kaderavond te komen omdat het niet in het Dorpshuus is. –
een enkel lid geeft aan dat de vrijwilligers niet wisten
van de (financiële) reden waarom locatie Veldmuis.
Misschien er nu wel begrip voor te hebben. –
Vrijwilligers vinden niet, dat er aan hen een kostenplaatje aangehangen mag worden.
-Willen graag dat de kaderavond weer bij ’t Dorpshuus
komt. Dit omdat wij hier de affiniteit mee hebben.
Geeft ons juist de identiteit, binding, die we samen in
stand moeten houden.(die al minder zichtbaar is op het
veld, door de samenwerking met UB.) Samen ‘t Dorpshuus opgebouwd en ook samen in stand houden. ’t
Dorpshuus is juist wat ons bindt.
Reactie bestuur: Duidelijk verhaal van de leden. Het is
niet de bedoeling dat de vrijwilligers het idee hebben
dat ze niet gewaardeerd worden. Integendeel. GWVV
wil haar vrijwilligers juist waarderen, vandaar de kaderavond. GWVV kon kosten besparen, en dachten dat op
een goede manier gedaan te hebben.
Na een stemronde wordt er duidelijk gekozen voor ’t
Dorpshuus. De eerstvolgende kaderavond, in februari,
zal voor de laatst keer bij de Veldmuis zijn, dit i.v.m.
contractuele afspraken. Maar het jaar erop zal het
weer in ‘t Dorpshuus zijn. Met deze sponsor, zal er sowieso een gesprek zijn over het verder verloop van het
sponsorschap.
*Jan Riekentoernooi: -belangstelling voor dit toernooi
neemt af. Zijn er onder leden ideeën om dit toernooi
meer aantrekkelijk te maken. Ideeën van leden:- kinderen meer bij te betrekken. Antwoord bestuur: afgelopen jaren was JR toernooi tegelijktijdig met Boefjestoernooi. Dus JR niet meer tegelijktijdig plannen, zodat
de kinderen er ook bij betrokken kunnen worden.
-Duidelijkheid over dat je één of meer introducés mag
meenemen. -Voor de jeugd iets te winnen, b.v. een
Bokaal.-Welke dag, een zondag of misschien op zaterdag pas laat in de middag(veel jeugd werkt op zaterdag). – Opmerking trainer 2e: Willen jullie nog wel een
JR toernooi? Belangrijk om er samen weer achter dit
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toernooi te staan en ook allemaal te komen, maak je er
samen een goed toernooi van.
Aanvulling bestuur: blijft moeilijk om een geschikte
datum te vinden, door andere activiteiten en soms ook
pas laat te plannen door een eventuele nacompetitie.
Deze reacties van de leden worden mee genomen in
het overleg van de Activiteitencommissie. Chris Hebbing, doet namens de AC, een oproep om je bij hen te
melden met ideeën.
*Playbackshow: De AC en bestuur is in overleg of om
dit jaar samen te doen met UB of we slaan dit jaar
over.
10c. SOPOIJ:
Stichting Oud Papier Oude IJsselstreek
Jan: oud papier ophalen is komen te vervallen. Daarna
is deze stichting opgericht, doel gemeentelijke subsidie
te kunnen continueren. Bennie Mulder en Jan gaan
naar deze vergaderingen. Hieruit zijn ontstaan: 2 maal
per jaar een duurzaamheidsplan inleveren, frituurvet
inzamelpunt, energiebesparende maatregelen. etc.
Nieuwe ideeën: BEST-tas(boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed, Textiel. Er is al een pilot hiervan geweest. Inzameling zo’n groot succes dat de kringloop
het niet aankon. Dus nog even afwachten of dit project
door kan gaan.
Er komen wel nieuwe acties.(De inzet van onze GWVV
leden is belangrijk, want deze subsidie, 1600 euro, is
voor onze clubkas.) In mei 2020 een prikactie.
Eind 2019 is pas bekend of het contract SPOPOIJ en de
gemeente nog verlengd gaat worden voor 2 jaar.

11. Bestuursverkiezing:
*Aftredend en herkiesbaar Freek van Arragon.
*Aftredend en herkiesbaas Werner Wellink.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus
Freek en Werner gaan verder in dit bestuur.
Beiden ontvangen hiervoor applaus.
12. Rondvraag:
-Casper ook namens andere leden: Er is onvrede voor
geel onder shirt, sommige willen toch een witte. Bovendien moeten we het zelf betalen…Antwoord bestuur: Het was een keuze die gemaakt i.v.m. allemaal
dezelfde kwaliteit en kleur geel shirt. Dit omdat wit op
den duur niet meer schoon te krijgen is.
Mike: Het blijft een discussiepunt. Dus Mike gaat navragen of er bij dit tenue ook een wit onder shirt verkrijgbaar is. Daarna gaat
Mike met de trainer en/of
aanvoerder van het 1een 2e verder overleggen. Aanvulling van Jan: het 1e en 2e krijgen nu het nieuwe tenue,
maar 3e en 4e hebben daar ook een stem in. Dus ook
met een afvaardiging van 3 en 4 wordt overlegd.
-Tip van Wim: v.v.Gendringen heeft een samenwerking
gevonden met Estinea dat shirtjes gewassen worden.
Misschien ook voor GWVV een oplossing, zodat de
shirtjes op een goede manier, tegelijktijdig gewassen
worden. Komt ten goede aan de shirtjes en je doet
ook iets aan duurzaamheid.
Reactie bestuur: Goede suggestie, gaat zeker onderzocht worden.
Wim: Is er nog aanwas van jeugdleden? Bestuur: Jazeker. Wim: Misschien een goed idee om pupil van de
week weer te introduceren. Dit ook voor de zichtbaarheid en eigen identiteit van GWVV, want de allerjongsten spelen nu in de kleuren van UB. Zodat de allerjongsten toch weer betrokken worden bij GWVV, op
een leuke bijzonder manier. Waar ze later toch leuk op
terug te kijken.
Reactie bestuur: Heel goed idee. Maar dan kun je maar
Boogbal nr. 3

1 keer pupil van de week worden. Niet meer zoals in
het verleden vaker. Optie: pupil van de maand?
Rik: Wil alle leden bedanken voor het begrip, toen het
pinautomaat stuk was, er de consumpties opgeschreven moesten worden. En bedanken dat bijna iedereen
dit ook weer betaald heeft.
René: Consumptiebonnen voor scheidsrechters gaat
nog niet altijd goed. Misschien dat het bestuur daar
weer even aandacht voor heeft.
René: Zelf net weer als Stichting Buitenham weer bestuursvergadering gehad. En waar ook extra aandacht
voor mag zijn is dat het kunstgras veld er zo goed bij
ligt. Dat is te danken aan Paul, zijn broer, en zijn ploeg.
Applaus voor de vrijwilligers die het veld zo goed verzorgen.
Maar er wordt geconstateerd dat er veel op dezelfde
plek, warm gelopen, ingetrapt enz. bij het rechterdoel
het veld wat achteruit gaat t.o.v. het linker gedeelte.
Dus nogmaals de oproep aan de trainers/leiders en
leden, loop even door naar het andere gedeelte van
het veld. Dit is enorm van belang voor de duurzaamheid van het veld! Dit ondersteunt het bestuur: Om het
veld zolang mogelijk te behouden is in belang van ons
allemaal.
Paul: Hoe is het met het aantal ballen? Het valt hem
op dat hij veel ballen vindt. Antwoord Mike: Dit is vooral na de jeugdtrainingen. Mike/bestuur zal hier weer de
trainers weer extra op wijzen en strenger op toezien.
Rob van de Pavert: In overleg met het bestuur, vraag ik
uw aandacht en steun, voor de marathon (New York,
03-11-2019) die ik ga lopen met mijn zonen. Dit is voor
een goed doel, MS fonds.
13. Sluiting:
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng deze
avond en iedereen die zich heeft ingezet voor GWVV.
Om 22:45 uur sluit de voorzitter de algemene ledenvergadering.

Varsselder 17-10-2019.
Jan Aalders
Voorzitter GWVV
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Stukje leer

door Jos Mulder

Z

ondagmorgen 08.00 uur kom ik
thuis van mijn nachtdienst.
Mijn ritme is dan 2 gehaktballen een
bacootje en douchen, voordat ik de
koffer induik. Mijn diepe slaap is zich net aan het ontwikkelen als ik in de verte een geluid hoor wat ik niet
vaker heb gehoord. Het zou Paul schut kunnen zijn op
dit tijdstip met zijn tractor en bladblazer, maar nee dit
is wat anders. Gewekt door nieuwsgierigheid sta ik op
en loop naar het raam. Wat ik dan zie en hoor overtreft
alle verwachtingen op deze zondagmorgen. 2 complete
volksstammen in verschillende outfits staan lijnrecht
tegenover elkaar opgesteld, met daartussen een in het
zwart gekleed schriel manneke. Er klink een fluitje en
de strijd barst los. Er komen kreten uit de kelen van de
strijders die in Emmerich nog te horen zijn, en een
walm die doet denken aan een kippenslachterij. Er
hangt zowaar een kleine mistige wolk van het te verdampen vocht, wat de vorige avond naar binnen is gegooid. Er worden over en weer pogingen gedaan om
het kleine stukje leer te bemachtigen en richting het
doel te brengen van de tegenstander. Hierbij worden
slidings gemaakt, die een spoor achterlaten waar je
normaal gesproken een zak pootaardappelen makkelijk
in kwijt kunt. Ook probeert men elkaars outfit van het
lijf te scheuren en evt. als het mogelijk is de tegenstander hulpeloos achterlaten.
De kleine man in het zwart doet zijn best om het geheel niet te laten ontsporen, en blaast af en toe op zijn
fluitje voor een kleine time-out. Ook staan er langs de
zijlijn nog strijders klaar om een nieuwe aanvalslinie te
creëren. Zelfs heeft een toeschouwer een hond bij zich
om een geurspoor te volgen van een vermiste speler.
Dit zou dan wel effe kunnen duren want de hond liep
op 3 poten. Heel even wordt de strijd stilgelegd om
een gevallen kameraad weer op te lappen. Dan klinkt
er een schelle fluittoon en zoeken de strijders elkaar
op. Het is muisstil geworden en over en weer worden
er handen geschut en schouderklopjes uitgedeeld.
De strijders lopen gebroederlijk naast elkaar van het
strijdtoneel af en geven elkaar nog enkele tip en tools
mee voor het volgende evenement. Op weg naar een
warme douche en een koud glas bier.
Nog net voordat ik weer ga slapen, zie ik dat het kleine
mannetje in het zwart een klein stukje zwaar beschadigd leer opraapt, om mee te nemen naar huis.
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Foto van de week!

ok een leuke foto gemaakt? Stuur deze naar;
boogbal@gwvv.nl . De
mooiste foto van de week
publiceren we op het
scherm in het Dorpshuus!
Diverse foto’s zijn op het
scherm in het Dorpshuus
voorbij gekomen zij werden
alle genomineerd voor
mooiste foto van de week.
De redactie heeft hieruit
vervolgens de leukste foto
geselecteerd en verkozen
tot foto van de maand.
Dat is deze maand geworden de foto waar Edwin
Grotenhuis de bril op het
puntje van z’n neus plaatst
om de Boogbal eens
scherp te gaan lezen.

Donderdagavond
19 december potstoten

Kom jij ook?

De Boogbalplanner seizoen 2019-2020
Copie inleveren:
25 februari
14 april
nnb
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Komt uit op:
5 maart
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Vieftig Club
organiseert de

O

Sponsorcommissie
Nieuws

Vieftigclub oavend Z oals al in de vorige Boogbal vermeld is Geerts Automobielen subsponsor geworden bij GWVV. Op zondag 1

p zaterdag 1 februari wordt de Vieftigoavend weer
gehouden. Op deze avond zullen de bestedingsdoelen
voor het seizoen 2019-2020 weer uitgekozen worden.
Wij vragen hierbij alle Vieftigclubleden bestedingsdoelen aan te dragen zodat uit de ingezonden bestedingsdoelen 3 bestedingsdoelen genomineerd kunnen worden voor deze avond. De bestedingsdoelen kunnen
opgegeven worden via info@gwvv.nl.
De Vieftigoavend staat dit seizoen in het teken van de
muziek. Wat we precies die avond gaan doen willen we
nog niet verklappen, maar we willen wel al wel prijs
geven dat op deze avond vele muziekherinneringen de
revue zullen passeren. De Vieftigclubleden krijgen allemaal persoonlijk nog een uitnodiging voor deze avond
met hierbij het programma voor deze avond. Weet je
al zeker dat je erbij aanwezig wilt zijn, opgeven kan nu
ook al door een mail te versturen naar info@gwvv.nl
tav Promoteam Vieftigclub. Wij verheugen ons op een
zo groot mogelijke deelname.

december kreeg het 2e elftal van de eigenaren Jeffrey
en John Geerts van Geerts Automobielen, sporttassen
uitgereikt met hierop het logo. Als dank hiervoor werd
door het 2e elftal een bloemetje overhandigd. GWVV is
blij met het subsponsorschap van Geerts Automobielen.

Promoteam Vieftigclub;
Jos Mulder, Freek van Arragon, Arno Geurts, Dennis
Lohschelder en Nico Immink

Met Vieftigclub naar;

N

a het succes van vorig seizoen bij het
bezoek aan de Grolsch Veste te Enschede. Gaan we nu op herhaling. Dit keer
geen wedstrijd in de Keukendivisie maar
een wedstrijd op het hoogste niveau, de
Eredivisie. Op zaterdag 21 maart vertrekken we om 16:00 vanaf de Buitenham en hopen we
rond 17:30 aan te komen in Enschede. Om 18:30 zal de
wedstrijd Fc Twente - ADO Den Haag aanvang hebben.
Om 22:00 zullen we na hopelijk een mooie spannende
strijd weer arriveren op de Buitenham. Waar we afsluiten in het Dorpshuus. Kosten voor het bezoek aan deze
wedstrijd incl. vervoer is € 30,- per persoon.
Interesse in deze wedstrijd?
Als Vieftigclub lid stellen we je in de gelegenheid om
één introducee mee te nemen.

Derk Wuyster Schildersbedrijf
sponsort warmloopshirts
GWVV 1

Opgeven voor deze wedstrijd is mogelijk via;
info@gwvv.nl met vermelding van naam en eventueel
naam introducé.
Nadere informatie wordt via de mail verstrekt.

Groeten Promoteam Vieftigclub
Boogbal nr. 3
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Stand Superelf
seizoen 2019-2020
1

2019/2020

D

e winterstop is aangebroken, de laatste wedstrijden zijn gespeeld in december en daarmee is ook
de 2e tussenstand van de GWVV Super elf competitie
een feit. Wie wordt er dit jaar de winterkampioen?
Afgelopen weken is er door alle elftallen volop gescoord. Dat hebben de coaches dan ook veel punten
opgeleverd. Opvallend deze periode is dat er niemand
qua doelpunten makers met kop en schouder boven uit
stak. Dat wil ook zeggen dat er grote verschuivingen in
de ranglijst hebben plaatsgevonden omdat er een
breed aantal doelpunten makers deze periode is geweest.
Bij de afsluiting van het voetbaljaar 2019 willen we
voor nu als GWVV Superelf winterkampioen Karin
Boland benoemen. In de eerste seizoenshelft heeft Karin de meeste punten bij elkaar weten te behalen.
Gefeliciteerd!

Karin Boland

151

2

Niels Jansen

Grensjager

149

3

Sandra Immink

De Huppelklumpkes

145

4

Ferdie v/d Pavert

TKS

144

5

Luca Heutinck

Het geknipte team

137

6

Theo Heutinck

The Champ

135

7

Rien Klompenhouwer

FC Tikie-takie

132

8

Wim Klompenhouwer

WK-C

131

9

Jelle Boland

FC Snelle Jelle

130

10

Menno Wenting

VV WIV

127

11

Miel Erinckveld

Poar pielen FC

125

12

Cas de Neling

BFT

122

13

Nico Immink

De Imminkjes

122

14

Nico Marcus

Fc Canon

122

15

Glenn Robben

FC Maise makkers

121

16

Martijn Klompenhouwer

One team One Dream

120

17

Hans Boland

FC Veldzicht

120

18

Kees v/d Pavert

The Kellers

119

19

Jan-ole Kantus

FIFA-point united

117

20

Bennie Mulder

The Godfather

113

21

Robin Klompenhouwer

Fc Robin

112

22

Marjolein Niesink

The Boys van Majo

110

23

Eus Lucassen

Waterboys

109

24

Carlo Cornielje

Waally-team

106

25

Bart Rots

A2

103

26

Cas Aalders

Dreamteam

98

27

Marie-José Cornielje

FC Kwiebes

94

28

Joost Schut

180

93

29

De vieftig Club

De oudjes

80

30

Stijn van Remmen

Brutus FC

78

31

Mart de Leeuw

EL Koekoek

74

32

Jordy Bussink

Grote spelers

72

Gr. Competitieleider Stijn.

Karin Boland — GWVV Forever
Sven te Kaat
Jesse Peters—Dirk Jansen—Miel Erinkveld
Jelle Boland—Maik Jansen—Theo Heutinck
Ron Prinsen
Cas de Neling—Rick Hendrixen—Tom Wanders
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Dat kump in de Boogbal

 Felicitatie

- Wij feliciteren Hans Bruins met het bereiken van de
Abrahamsgerechtigde leeftijd van 50 jaar.

 Bezuren

Wordt je vijftig dan moet je het vaak
bezuren en wordt je door je collega’s, buren, familie of elftalgenoten
in de maling genomen. Zo ook onze
‘vlammetjeskoning’ Hans. Z’n elftal
genoten hadden het cadeau (cash
geld) omgesmolten in een frituurpan
vol vet. Hans had
er de volgende
dag het nodige
werk aan om het
geld weer ’wit’
gewassen te krijgen. Gelukkig
werkt Hans bij de
Rabo zodat hij het ‘wit’ gewassen
geld weer vlot op z’n rekening
kon bijschrijven. Hoe makkelijk
kan het zijn.

 Terreinconsul

Het is weer winter,
betekent dat de velden na een paar dagen
regen weer gekeurd
moeten worden of er
wel op gespeeld kan
worden. Zo kregen we
van onze wedstrijdcommandant Eugéne
het bericht dat, consul
2 het veld had goedgekeurd. Met de vraag
aan Eugéne wie dan
nu wel terreinconsul 2
was antwoordde Eugéne, Willie natuurlijk.
Consul 1 had andere
werkzaamheden te
doen waarbij hij 2 foto’s op stuurde. De vraag rijst nu natuurlijk, zal Paul
ver over zee een andere accommodatie op het oog
hebben. Duidelijk is wel dat daar het gras in ieder
geval groener is op dit moment.

 Er is leven na de dood.

In Etten weten ze ook wat ‘afterparty’ vieren is. Zo ook
veel GWVV’ers die nog even bleven noazitten. ‘Eentje
met de jas an’ werden er ‘tien met de jas an’ en sommigen begaven zich pas in het nachtelijk uur richting huis.
Dat zingen en fietsen niet tegelijk gaat werd in den lijve
ondervonden. De groep die voor fietste zong “Er is leven na de dood” de groep die er achteraan zong het 2e
complet, maar hield halverwege plots op. Het is ook
lastig zingen als je met het snuutje op het asfalt ligt.
Deze heren zijn dan ook nog lang niet rijp voor het
Ettense mannenkoor.
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Uitslagen beker/competitie senioren
14-11-2019

NVC 2

GWVV 3

4

1

17-11-2019

GWVV 2

SC Rheden 2

1

0

17-11-2019

Terborg 2

GWVV 4

3

2

17-11-2019

Etten 5

GWVV 3

3

1

24-11-2019

GWVV 3

Concordia-W 11

5

2

24-11-2019

GWVV 4

Concordia-W 9

2

1

24-11-2019

Groessen 2

GWVV 2

3

1

24-11-2019

Etten 1

GWVV 1

0

5

1-12-2019

GWVV 2

VIOD 3

1

3

1-12-2019

Peeske 't 4

GWVV 3

2

2

1-12-2019

GWVV 1

SJO/SSA HMC '17 1

1

1

8-12-2019

GWVV 4

Montferland 4

0

4

8-12-2019

GWVV 2

GSV '38 2

3

0

8-12-2019

GWVV 3

Gendringen 3

1

4

8-12-2019

Terborg 1

GWVV 1

2

3

15-12-2019

GWVV 4

Kilder 4

1

3

15-12-2019

GWVV 1

Gendringen 1

1

3

 Bezoek Graafschap

GWVV supporters steunen de Graafschap, met
veel kritiek in een bar
slechte match tegen Telstar. Op het nippertje
werd het nog 2-2.
Uitspraken als, “ze motte
es bi-j ons komme kieke”
“d’r zit gin tempo in” “en
weer terug spelen”
“t is toch dramatisch”
“alleen de glühwein is goed” “hier wor
ge nie warm van”.
Alom alleen maar positieve kritiek.
Buiten het voetbal om hebben ze nog veel
plezier gehad op de Vijverberg.

 Naast staande foto willen we jullie
niet onthouden. Hij werd genomineerd voor foto van de week
maar de redactie vond de foto
van Ed toch iets waardevoller.
Hoe trots kun je zijn om als GWVV
reserve-reserve-reserve aanvoerder het veld te mogen betreden.
Zo trots dus! (zie foto)

pagina 19

BOOGBAL SEIZOEN 2019- 2020

1e competitie helft zit er op.

H

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

et is alweer December, Sinterklaas is alweer het land uit en bij vele mensen
staat de kerstboom alweer opgetuigd in de woonkamer. Dit betekent dat de 1e
competitie helft er voor de jeugd weer op zit en de hoofdprijzen zijn weer verdeeld. Allereerst wil ik u melden dat er niet 1 team op de laatste plaats is geëindigd. We hebben wel een paar kampioenschappen kunnen vieren. Zo zijn de jo9
-1 en de jo10-1 kampioen geworden. De jo 12-1 en de jo 15-1 zijn er dicht bij
geweest maar hebben het net niet kunnen afmaken. De jo 19-1 is op zaterdag
30 november kampioen geworden uit tegen Longa 30. Na een meer spannende
dan goede wedstrijd die met 1-0 werd gewonnen door een penalty van onze
eigen Bart Rots kon het feest losbarsten, eerst bij de Ulftse Boys daarna met de
huifkar naar de trainer in Varsseveld. Een week later werd het feest nog eens
dunnetjes overgedaan in het Dorpshuus
in Varsselder en daarna bij Ulftse Boys.
Wij hopen dat iedereen een leuke 1e seizoenshelft heeft gehad, kampioen of
niet en langs deze weg willen wij de kampioenen nogmaals feliciteren met het
behaalde resultaat.
Tijdens de winterstop zal er door de jongste jeugd wederom getraind worden in
de diverse zalen. Op maandag 30 December is er weer een zaalvoetbaltoernooi
geregeld in sporthal de IJselweide, s’ochtends begint de jongste jeugd en de
onder 19 zal deze dag afsluiten.
Op Zaterdag 4 Januari vindt weer de jaarlijkse flessenactie plaats. De jeugd zal
door het dorp gaan om zoveel mogelijk lege flessen op te halen. De opbrengst is
geheel ten behoeve voor de Gwvv jeugd. Aan het einde van het jaar is het tijd
om iedereen te bedanken voor hun inzet voor onze jeugd.
Fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020.

Jeugdbestuur G.W.V.V.

Wanneer:
Zaterdag 4 januari
Hoe laat:
Tussen 10.00 uur en 14.00 uur
Waarvoor:
Voor de jeugd van GWVV
Mocht u niet thuis zijn kunt u uw lege flessen
bij de voor of achter deur zetten.

Boogbal nr. 3
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Dorpsnieuws

Varsselder - Veldhunten

Dorpsagenda
December
19 GWVV potstoten
24 Kerstavond viering Kerkgebouw
30 Gezellige afsluiting van ‘t jaar in ‘t Dorpshuus
31 Carbidschieten

Voor samenwerking Dorpshuus—Kerkgebouw:
https://www.gwvv.nl/index.php/t-dorpshuus/tdorpshuus-nieuws/1444-t-dorpshuus-en-kerkgebouw
-zoeken-samenwerking

Januari
4 GWVV jeugd flessenactie
5 GWVV Snerttoernooi + Nieuwjaarsbijeenkomst

VDVV
Nieuws
Beste mensen,
Dorpsvisie
Achter de schermen zijn we bezig met een “dorpsvisie
2025”. Een dorpsvisie die een plek moet krijgen in de
nieuw te ontwikkelen omgevingsvisie die vanuit de gemeente wordt aangestuurd. De dorpsbrede enquête
zal hierin de basis vormen, aangevuld met visies vanuit
de verenigingen. Ook het ons omringende landschap
willen we onderdeel laten uitmaken van deze dorpvisie. Voor het samenstellen van de dorpsvisie willen we
een werkgroep gaan samenstellen. Alleen zo wordt de
dorpsvisie breed gedragen. Meld je aan via
vdvv@varsselderveldunten.nl
Op 15 januari wordt er een “ideeënavond” georganiseerd om voor dit laatst genoemde onderdeel input
aan te leveren. We hebben ons hiervoor aangemeld
voor het project “Levend landschap”. Varsselder- Veldhunten is één van de drie deelnemende kernen binnen
onze gemeente die hieraan deelneemt. Het project
“Levend Landschap” wordt mede mogelijk gemaakt
door de gemeente Oude IJsselstreek en de Provincie
Gelderland.
Woningbouw
Als VDVV onderkennen we het belang voor woningbouw in Varsselder – Veldhunten. Er is nu vanuit de
overheid weer meer ruimte voor woningbouw. Als
VDVV hebben we ons hier achter de schermen hard
voor gemaakt. Juist een kleine kern als de onze is
gebaat bij woningbouw gericht op starters en
senioren. In overleg met de gemeente zal er in
januari nog gestart worden met het in kaart
brengen van de woonwensen van bewoners en
starters. Een externe partij zal ons hierbij ondersteunen. Dit is het moment om onze stem te
laten horen als kleine kern om de woningbouw
een impuls te geven.
Daarvoor is nodig dat we kunnen aantonen dat
er vraag naar is. Ben je één of zijn jullie belangstellende(n), of heb je goede ideeën hierover,
zorg dan dat je 29 januari aanwezig bent bij een
avond over wonen in Varsselder- Veldhunten

kijk voor complete
dorpskalender op
www.varsselderveldhunten.nl
naast plannen om het kerkgebouw te verbinden met ’t
Dorpshuus. Deze plannen zijn in goed overleg tot
stand gekomen door overleg tussen de VDVV, ’t
Dorpshuus en Vereniging Kerkgebouw.
Het plan voorziet in een kleine aanbouw en een gedeeltelijke verbouwing van ’t Dorpshuus om meer activiteiten mogelijk te maken.
Daarnaast zijn er energiebesparingsmaatregelen gepland zoals nieuwe verwarming (en verkoeling) door
middels van airco units, een warmtepomp systeem en
135 zonnepanelen die de maandelijkse lasten van ’t
Dorpshuus helpen beperken. Ook wordt de toegankelijkheid verbetert door een nieuwe rolstoelhelling, automatische openende deuren en een mobiel systeem
voor slechthorenden. Dit zorgt ervoor dat mensen met
een beperking nog beter mee kunnen doen bij de activiteiten in ’t Dorpshuus.
Naast deze plannen voor ’t Dorpshuus omvatten deze
plannen, ook een nieuw aan te leggen verbinding tussen ’t Dorpshuus en het kerkgebouw. Indien financieel
haalbaar, wordt deze verbinding voorzien van een
overkapping. Door de voorzijde van het Kerkgebouw
opnieuw te bestraten / herinrichten, willen we het
kerkgebouw meer betrekken bij het dorpsbeeld.
Om de plannen voor ‘t Dorpshuus mogelijk te maken is
er een subsidieaanvraag gedaan bij provincie Gelderland. Deze is ondertussen toegekend ( € 107000). Dat
betekend dat de helft van het benodigde budget voor
aanbouw en verbouw al binnen is.
Tevens heeft het Oranjefonds een bijdrage van €
12.500 toegezegd voor de verbouwing. Het Dorpshuus
zelf brengt ook € 20.000 in om de plannen mogelijk te
maken. Met deze toezeggingen hebben we een zodanige basis dat het ’t Dorpshuus bestuur aangegeven

Voortgang samenwerking kerkgebouw en Dorpshuus.
Op de informatieve dorpsavond 11 december jl.
zijn de concrete plannen bekend gemaakt die er
zijn rondom aan -verbouw Dorpshuus en daarBoogbal nr. 3
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heeft de volgende stap te willen zetten. Namelijk realisatie van zoveel mogelijk van wat begroot is. Er lopen
nog enkele aanvragen bij fondsen. Daarnaast hopen we
dat er nog ondernemers zijn die deze plannen willen
sponsoren middels bv. materialen)

De voorlopige planning is om met de aan- en verbouw
te beginnen medio maart 2020. Eind september is het
de bedoeling dat de plannen gerealiseerd zijn.
De achterliggende gedachte van de plannen zijn om ’t
Dorpshuus en Kerkgebouw toekomstbestendig te maken door het multifunctioneler en duurzamer te maken.
Door de geplande samenwerking met vereniging Kerkgebouw en de verbinding (met mogelijke overkapping)
willen we elkaar versterken en een uniek concept neerzetten in de regio. Niet alleen voor verenigingen vanuit
het dorp maar ook van daarbuiten biedt deze verbinding tussen beide gebouwen kansen.
Maar ook het delen van materialen zorgt ervoor dat
zaken niet dubbel aangeschaft worden en er van elkaar
geprofiteerd kan worden.

Last but not least, bovenstaande plannen zijn alleen realiseerbaar als we
met zijn allen er nog een
keer de schouders eronder
in willen zetten. Vele handen maken licht werk. U
doet toch ook mee !!!
Al deze vrijwillige inzet is
ons grootste kapitaal.

W
Voor de verbinding tussen Kerkgebouw en ‘t Dorpshuus en herinrichten voorzijde Kerkgebouw willen we
gebruik maken van een bestaande Europese subsidieregeling.
Om hiervan gebruik te kunnen maken willen we een
toegezegd budget vanuit de gemeente Oude IJsselstreek inzetten als co -financiering. Daarnaast geldt bij
dit project dat we nu alvast op zoek zijn naar personen
die in hun dagelijks werk iets met hovenierswerk hebben en/of stratenmakers. Ben je bereid om in de loop
van het komend jaar wat uren te steken in dit project
dan kun je, je nu al melden via de mail
vdvv@varsselderveldhunten.nl
Vrijwilligersuren kunnen we namelijk in deze Europese
subsidieregeling omzetten in €.
Voor de aan – verbouw van ’t Dorpshuus willen ze zo
spoedig mogelijk een projectgroep oprichten die de
plannen en de bouw zullen gaan begeleiden. Wij zoeken hiervoor nog vrijwilligers!
Meld u aan via bestuur@dorpshuus.nu
Daarnaast zullen er vele handjes nodig zijn om de hierboven geschetste plannen te kunnen verwezenlijken.
Het maakt niet uit wat uw talenten zijn, we hebben alle
hulp nodig. Ook hiervoor horen we graag van u via bovenstaand mailadres of u kunt natuurlijk altijd één van
de bestuursleden van ’t Dorpshuus, VDVV of vereniging
Kerkgebouw aanspreken.
Boogbal nr. 3

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

We wensen u alvast hele fijne Kerstdagen en een geweldige jaarwisseling en hopelijk zien we elkaar dan op 4 en
5 mei 2020, herdenken en vieren……..
Het 4-mei comité;
Gert Vonk
Nelleke Wissing
Diane Kock
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Fotoverslag
van de activiteiten van
afdeling Varsselder Veldhunten van
november 2018 tot december 2019.
Dankzij de
bankgiroloterij mochten we een
dag gratis
gebruik
maken van
de Museum
Plus Bus
met
chauffeur
en begeleider. Wij
hebben
gekozen
voor een
bezoek aan
het
Kröller
Müller Museum. Een
geweldig
zonnig
herfstdagje

Een bezoekje met de gasten
aan de Vlindertuin in Harskamp.

Trouwe gasten die er altijd bij zijn en 90 jaar zijn geworden. Dus verdient in het Zonnetje gezet!!

En natuurlijk hadden
we een sinterklaasmid
dag met
een Zwarte
Piet op bezoek.

Ook werd er een middag georganiseerd om herfststukjes te maken. Mooi he?

De kerstviering met
het prachtige kerstspel van de kinderen
van Pius X.

Wij, de vrijwilligers, willen alle lezers van het blad v.v. G.W.V.V.
een hele fijne jaarwisseling toewensen
en de beste wensen voor het jaar 2020.
Boogbal nr. 3
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NIEUWS VAN DE

VERENIGING KERKGEBOUW
VARSSELDER-VELDHUNTEN

W

e zijn inmiddels weer
aanbeland in de laatste
maand van het jaar. Kerstmis
nadert en op kerstavond 24
december zal er om 19.00 uur
in onze mooie versierde
dorpskerk weer een warme
en sfeervolle kerstviering
worden gehouden waarin alle
inwoners van Varsselder en
Veldhunten, maar ook inwoners van omliggende dorpen van harte welkom zijn. De dienst wordt opgeluisterd door het koor “Inspiration” en gitarist Thijs Hegman. Een avond bij uitstek om gezamenlijk met elkaar
als dorpsgenoten, familie, buren, vrienden, de verbinding te maken naar een mooi begin van het kerstfeest.
We hopen u allemaal te ontmoeten! Op eerste en
tweede kerstdag is de kerk geopend van 10.00 tot
18.00 uur om de kerststal en de mooi versierde kerk te
bewonderen.
In het begin van 2020 willen we als vereniging opnieuw
de contributie innen bij al onze leden die het gebouw
een warm hart toedragen. Nog In de maand december
ontvangen alle leden, die geen machtiging voor automatische afschrijving hebben afgegeven, een persoonlijke brief in de bus met het verzoek om de contributie
over 2020 over te maken. De contributie over 2020 van
de leden die wel een machtiging hebben afgegeven,
wordt in de tweede week van januari 2020 geïnd door
automatische afschrijving.

24 december

m.m.v. het koor
en gitarist
Thijs Hegman

kerkgebouw
Varsselder – Veldhunten

Het bestuur van de Vereniging Kerkgebouw
wenst u allen een heel mooi kerstfeest
en een gelukkig en gezond 2020!

U bent van harte welkom!

Ook beide kerstdagen is de kerk geopend.
Loop gerust binnen!

Waarom Kerst???
Daarom Kerst!!!
Vrijwilligersgroep
“Sterk voor de kerk”

Boogbal nr. 3
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Programma G.W.V.V.
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

19-1-2020 10:00

VIOD 8

GWVV 4

26-1-2020 14:00

GWVV 1

Keijenburgse Boys 1

2-2-2020

10:00

GWVV 3

Varsseveld 8

2-2-2020

10:00

GWVV 4

SVGG 2

2-2-2020

11:00

Peeske 't 2

GWVV 2

2-2-2020

14:00

FC Bergh 1

GWVV 1

9-2-2020

09:30

VVG '25 5

GWVV 4

9-2-2020

10:00

GWVV 2

VVG '25 2

9-2-2020

10:00

Ajax B 3

GWVV 3

9-2-2020

14:00

GWVV 1

KSV 1

16-2-2020 10:00

DVV 2

GWVV 2

16-2-2020 10:00

GWVV 3

NVC 2

16-2-2020 14:00

Meddo SC 1

GWVV 1

8-3-2020

09:30 Gendringen 4

GWVV 4

8-3-2020

09:45 Montferland 5

GWVV 3

8-3-2020
8-3-2020

10:00
14:00

GWVV 2
GWVV 1

OBW 3
SV Basteom 1

SILVOLDE
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Standen Senioren seizoen 2019 - 2020
STAND 2e PERIODE

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

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

27
25
23
23
21
18
17
17
13
12
10
9
7
5

30
28
28
30
24
23
16
30
27
20
18
15
22
12

11
11
14
20
20
21
20
23
27
29
35
29
32
31

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

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

Gespeeld Punten voor tegen
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

27
25
22
21
20
17
16
16
10
7
7
3

43
39
32
35
24
24
21
19
14
16
11
13

11
15
20
20
20
19
21
27
27
31
30
50

Club

Gespeeld Punten voor tegen

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

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

4
3
4
4
4
3
3
4
4
3
4
4
3
3

10
9
9
8
7
6
6
4
4
3
3
3
0
0

7
11
8
12
10
7
5
9
8
4
6
6
2
1

3
0
4
8
6
4
4
7
7
8
9
11
12
13

Gespeeld Punten voor tegen
10
11
9
9
10
11
9
9
11
8
9
10

25
24
22
17
15
15
13
10
10
6
6
4

57
46
38
30
37
27
25
36
18
22
17
23

10
25
9
20
34
40
24
42
42
33
37
60

Topsoorderslijst GWVV senioren

Gespeeld Punten voor tegen
10
11
11
11
11
10
11
12
10
11
11
9

27
27
25
21
17
16
13
13
8
8
6
3

46
49
42
41
29
21
23
20
27
27
23
15

6
14
20
34
26
22
34
26
44
52
46
39
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Rick Hendrixen
Cas de Neling
Tom Wanders
Dirk Jansen
Ron Prinsen
Robin Klompenhouwer
Wessel Immink
Rick Witteveen
Thomas Wissing
Jim Weijkamp
Sander Geerts
Ino Zweers
Sam Overbeek
Kris Hebbiink
Chiel le Comte
Niels Sweckhorst
Glenn Robben
Stijn van Remmen
pagina 27

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

10
8
7
6
5
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2

Mart de Leeuw
Jelle Boland
Theo Heutinck
Bart Rots
Jochem Geerts
Maarten Wissing
Jurjan Wezenberg
Niek ter Voert
Joost Venes
Miel Erinkveld
Keke Peters
Timo Steenbreker

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

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

