BOOGBAL SEIZOEN 2020 - 2021

B o o g b a l

n u m m e r

Colofon:

Hebt u geen Boogbal ontvangen
meld het bij de redactie of Jan
Zweers

medewerkers/sters:
Jan Zweers

Nummer 1 (oktober)
49e Jaargang
Seizoen 2020-2021
Geel Wit Varsselder Veldhunten
Berghseweg 7N, 7076AD
tel. 630414
accommodatie “ De Buitenham”

Grafische vormgeving:
Nico Immink
Grafisch advies
Ap Timmers
Drukwerk
Printx.nl

Uiterste copy inleverdatum:
3 november 2020
oplage: 420

1

Copy kunt u ook in de Boogbalbus
deponeren voor 3 november 2020
Of mailen naar boogbal@gwvv.nl

Fotografie:
Nico Marcus

Redactie:
Lucia Heutinck tel. 684282
Nico Immink tel. 640168
Stijn Marcus tel. 631011

Dorpskalender bij:
Nico Immink

NAMEN EN ADRESSEN BESTUUR EN JEUGDBESTUUR
E-mail info@gwvv.nl

Bestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten
Voorzitter

Jan

Aalders

Leemlandseweg 17

7076 AL

Varsselder

0315 - 632727

Secretaris

Werner

Wellink

Achter de Molen 3

7076 BM

Varsselder

06 - 53714032

Penningmeester

Andrè

Jansen

Vicarisweg 10

7076 AC

Varsselder

06 - 19946501

Bestuurslid

Mike

Frazer

Leemlandseweg 9

7076 AL

Varsselder

0315 - 631810

Bestuurslid

Freek

van Arragon

Buizerdweg 1

7071 PS

Ulft

06-12961529

Bestuurslid

Eugène

Lucassen

Achter de Molen 12

7076 BM

Varsselder

06-13874565

Jeugdbestuur Geel Wit Varsselder Veldhunten

E-mail: jeugd@gwvv.nl

Algemene zaken

Mike

Frazer

Leemlandseweg 9

7076 AL

Varsselder

0315 - 631810

Wedstrijdzaken

Sven

te Kaat

Leemlandseweg 15

7076 AL

Varsselder

06-23209163

Technisch coördinator

Arno

Geurts

Ettenseweg 81

7071 AC

Ulft

06 - 20702589

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Werner Wellink tel. 06-53714032
Adreswijzigingen s.v.p. ook doorgeven aan de secretaris. E-mail: secretaris@gwvv.nl

Boogbal nr. 1

pagina 1

BOOGBAL SEIZOEN 2020- 2021

Nieuws
D

e 1e beker groepswedstrijden zijn uitgespeeld en de
competitie 2020-2021 is al 3 wedstrijden op gang. Het
leek allemaal goed te gaan maar het coronavirus stak
in september behoorlijk de kop weer op. Nieuwe strengere maatregelen werden er op 28 september afgekondigd. Gelukkig blijft het uitoefenen van sport gevrijwaard van maatregelen. We kunnen de komende weken onze wedstrijden spelen maar helaas wel zonder
publiek, bij zowel de profs als voor amateurwedstrijden. Voor de lagere teams heeft dat misschien niet
zo’n impact maar bij de standaardteams, toch het vlaggenschip van de vereniging, is dit toch wel heel vreemd
om zonder publiek te spelen. GWVV 1 heeft in de oefencampagne hier al een voorproefje op gehad, want
zij speelden in sc Doesburg op een lege accommodatie.
De regels die nu worden opgelegd duren tot en met
dinsdag 20 oktober. Of de teugels hierna gevierd gaan
worden is nog maar de vraag, zolang de besmettingsaantallen hoog zijn zullen maatregelen nodig blijven.
We wachten af, voorlopig voetballen we nog en laat
dat in godsnaam zo blijven.
Het seizoen werd op dinsdag 4 augustus door GWVV 1
met de 1e training afgetrapt. Gelukkig waren de maatregelen voor de zomerstop al wat versoepeld zodat er
wel met fysiek contact getraind kon worden. De lagere
teams starten op donderdag 13 augustus met hun eerste training. Na de oefencampagne van GWVV 1 waarin
wedstrijden tegen sc Doesburg, sc Groessen en vv
VIOD werden gespeeld was het op zondag 30 augustus
zover dat heel GWVV begon aan de bekercompetitie.
Vaak zijn dit veredelde oefenwedstrijden waarin nog
wordt geprobeerd om wat te gaan schuiven met posities. Van de seniorenelftallen zijn GWVV 1 en GWVV 3
door naar de volgende ronde. Zij spelen op zondag 15
november in de volgende ronde.
Op zondag 20 september ging de competitie 20202021 daadwerkelijk van start en kunnen we rustig stellen dat GWVV goed begonnen is. GWVV pakte 12 punten op deze dag, alle elftallen wisten hun 1e wedstrijd
te winnen. De 2e wedstrijd was ietsjes minder want
alleen het 4e elftal pakte op deze dag punten.
De verwachtingen bij de elftallen zijn dat ze wel gaan
voor de bovenste plaatsen. Alhoewel dat ambitieus is
zal het nog een hele kluif worden. GWVV 1 met een fris
jong elftal, waar juist op sommige momenten ook ervarenheid/geslepenheid nodig is, zal best een keer tegen
de lamp lopen. Dat is ook niet erg want ook hier leer je
weer van voor op latere momenten. Maar voorlopig
doen ze het naar behoren.
GWVV 2 zal het niet makkelijk krijgen in de 3e klasse
waarin ze nu spelen. Juist bij dit team is de ervaren/
slimheid wel aanwezig die je op sommige momenten
gewoon nodig hebt in een wedstrijd. En dat zal zich uit
laten betalen in punten. Peter en mannen, succes!
GWVV 3 is dit seizoen heel sterk begonnen, een gezellig team dat 20 spelers telt. De versterkingen in dit
team komen in verdedigend opzicht zeker goed uit.
Erik en Clemens hebben de touwtjes in handen en dat
is met hun ervaring wel toevertrouwd. De weg naar de
3e helft hebben ze inmiddels ook gevonden en dat
komt alleen maar ten goede aan de teamspirit.
Het 4e elftal is ook goed begonnen aan het seizoen. In
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de 1e bekerwedstrijd liepen ze dan wel aan tegen een
1-5 zeperd tegen Gendringen 3, maar ondanks dat
werd er wel goed gevoetbald. De 1e competitie wedstrijd werd verrassend gewonnen met 0-3 van kampioenskandidaat Silvolde 4.
Maar voordat we het gras voor de voeten wegmaaien
van de diverse reporters bij de elftallen verwijzen wij
naar de ingezonden wedstrijdverslagen in deze Boogbal.
Voor je ligt de 1e Boogbal van het seizoen 2020-2021.
We zitten momenteel in de 49-ste jaargang en we gaan
zo langzamerhand aftellen voor onze 50-ste jaargang in
het seizoen 2021-2022. Lopende dit seizoen gaan we
ons beraden wat we in het jubileumseizoen gaan doen.
We zullen zeker wat van ons laten horen als we hierover wat te melden hebben.
In deze Boogbal een woordje van onze Voorzitter en de
agenda voor de Algemene Ledenvergadering op 22 oktober waar je voor dient aan te melden voor 18 oktober via secretaris@gwvv.nl. Voor het zomerreces, na
de laatste training liet onze voorzitter Jan Aalders weten dat er van de mensen die stoppen met een kader
functie op een ander, meer gelegen moment afscheid
van hen wordt genomen. We werden die avond, nadat
premier Rutte versoepelingen had aangekondigd, verrast met de mededeling dat er het nodige binnen het
(jeugd)bestuur gaat veranderen qua personele bezetting. Zo doet oa. de voorzitter en jeugd voorzitter
een stapje terug en is de functie van wedstrijdsecretaris vacant. Veel leden spreken hierbij hun zorg uit dat
er in één keer zoveel wisselingen zijn binnen het bestuur. Tijdens de ledenvergadering zal dit één van de
punten zijn die op de agenda staan.
Verder in deze Boogbal de eerste stand van “In de Aanval” en het invulformulier voor de GWVV Superelf, deze gaat op zondag 1 november van start.
De jeugd van GWVV is net als de voorgaande seizoenen
opgedeeld in de samenwerking ST: Ulftse Boys/GWVV/
NVC/SDOUC. SDOUC heeft zich nu ook aangesloten bij
dit samenwerkingsverband. Olaf Dickmann zal in het
artikel Jeugdnieuws schrijven hoe het met de samenwerking gaat. Wij hopen dat de jeugd van GWVV dit
seizoen ook regelmatig van zich laat horen.
Verder gaan we dit seizoen verder met de vaste artikelen “Onder Schot”, Standen en Topscoorders en
“Opvallend op de Buitenham” waarin deze keer één
van de publiekslievelingen van het GWVV publiek aan
de tand wordt gevoeld.
Maar wat we zeker willen benadrukken is dat we
afhankelijk zijn van de leden die wat in sturen voor de
Boogbal. Niet alleen de redactie maakt de Boogbal,
anders zou het wel een erg eenzijdig verhaal worden.
Daarom de oproep heb je een Onder Schotje of zomaar
een verhaal, stuur het ons en wij doen de rest. Copy
kan gestuurd worden naar boogbal@gwvv.nl
We zijn natuurlijk heel blij dat al heel wat leden de weg
hier naar toe vinden, maar deze oproep is voor diegene
die wat leuks/geinigs mee maken die deze weg nog
niet gevonden hebben. Er gebeurd zoveel binnen de
vereniging.
In deze Boogbal de advertenties van onze adverteerders. Dit seizoen hebben we geen enkele afmelding
gehad en dat betekent dat we hier heel blij mee zijn.
Want zonder deze adverteerders had het clubblad niet
voor je gelegen. De advertentiegelden dekken zo goed
als de kosten voor het laten maken van de Boogbal
daarom de oproep om de diensten/producten te betrekken bij onze adverteerders. #kooplokaal
Adverteerders dank, dank dank!
pagina 2

BOOGBAL SEIZOEN 2020 - 2021
Op de cover van deze Boogbal een delegatie van onze
clubscheidsrechters, die in de aanloop van de scheidsrechterweek een nieuw tenue ontvingen mogelijk gemaakt door de Vieftigclub. Als inzetjes de drie actieve
nestors van GWVV, onze nieuwe Stersponsor GUV en
een leeg stoeltje. Wij hopen dat we in de volgende
Boogbal een foto kunnen zien van een volle tribune
want ook al was de verzorgde livestreaming in de thuiswedstrijd tegen sc Meddo goed te volgen je mist toch
de ambiance bij zo’n wedstrijd. Dat het allemaal niet te
lang gaat duren want de spelers krijgen heimwee naar
het publiek en het publiek heimwee naar het team.
Want dat blijft toch het mooiste, je favoriete team aanmoedigen waar je lijfelijk bij aanwezig bent.

Veel leesplezier met de 1e Boogbal seizoen 2020-2021!

De redactie

Van de Voorzitter
Het nieuwe normaal

D

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

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Vanwege de huidige Corona-maatregelen is aanmelden
voor 18 oktober verplicht (via secretaris@gwvv.nl).
Er zijn voor de ALV drie ruimtes beschikbaar in ’t Dorpshuus. Het bestuur zit in één ruimte, welke aangevuld
wordt met andere aanwezigen. Overige aanwezigen
komen in de andere ruimtes te zitten, waar een geluidsverbinding is met de ruimte met het bestuur. Vanuit deze ruimtes is dus ook gelegenheid om te reageren
en vragen te stellen. Het vullen van de ruimtes gebeurt
op volgorde van aanmelding, beginnend met de ruimte
met het bestuur.

at is wat we tegenwoordig regelmatig (te vaak) horen. Corona bepaalt al geruime tijd onze invulling van leven, hoe we met elkaar
omgaan en ons moeten gedragen. Ook nu het nieuwe
seizoen van start is, hebben we te maken met Corona
en met alle beperkingen die dit met zich mee brengt.
Naast alle beperkingen brengt het ook veel extra werk
met zich mee. Zeker voor ons als bestuur zijn dit veel
extra werkzaamheden en zorgen. Dagelijks zijn we bezig met overleg en acties om toch op een zo veilig mogelijke manier onze favoriete sport uit te kunnen voeren. Ik wil dan ook beginnen met mijn mede-bestuurders te bedanken voor de geweldige inzet van de afgelopen maanden. Er is veel van ons gevraagd en dit zal
ook nog zeker een hele periode zo blijven. Daarnaast
wil ik ook alle leden bedanken, fijn dat jullie ook al deze
maatregelen zo oppakken en naleven. Ook alle supporters wil ik een complimentje geven. Tijdens de wedstrijden letten ook jullie goed op alle regels zodat een
ieder veilig ons complex kan bezoeken. Helaas moeten
we het nu even zonder jullie doen, laten we hopen dat
dit snel weer veranderd. Gelukkig hebben we de mogelijkheid om de wedstrijd van het 1e via een live stream
aan te bieden, hier wordt dan ook massaal gebruik van
gemaakt.
Als bestuur hebben we besloten om geen planning te
maken voor onze activiteiten. Op dit moment is het te
onzeker hoe alles gaat verlopen. Om die reden lijkt het
ons niet gepast om een activiteitenkalender op te stellen. Wel zal de Algemene Ledenvergadering doorgang
vinden. Omdat het dorpshuus de mogelijkheid bied om
op een veilige manier in 3 zalen leden te ontvangen. De
uitnodiging en agenda staat hiernaast op deze pagina.
Het is wel van belang om je aan te melden voor deze
ledenvergadering. Tijdens de laatste training van het
vorige seizoen heb ik toegezegd om diegene wie gestopt zijn op een later tijdstip te bedanken. Helaas kan
ik op dit moment nog niet zeggen wanneer dit moment
is, maar ik ben jullie niet vergeten.
Ook is het op dit moment onduidelijk of onze traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden kan worden. Mocht
dit wel het geval zijn zullen we deze op 3 januari houden.

A

Tot slot wil ik iedereen een sportief seizoen toewensen, laten we elkaar scherp houden. Zowel tijdens
maar ook vooral na het voetballen.
Jan Aalders

Saskia bedankt en Anne succes!
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Donderdag 22 oktober 2020 om 21:00 uur
De agenda voor deze avond is als volgt:
1) Opening en mededelingen door de voorzitter.
2) Ingekomen stukken.
3) Notulen Algemene Jaarvergadering d.d. 17-10-2019
(Deze staan in Boogbal nr.3 en de digitale Boogbal
op de site van GWVV. Pag 12 t/m 15)
4) Jeugdcommissie.
5) Technische commissie.
6) Sponsorcommissie.
7) Verslag penningmeester.
8) Verslag kascommissie en vaststellen nieuwe kascom
missie.
9) Begroting 2020/2021
10) Bestuursverkiezing:
Eugène Lucassen, aftredend.
Jan Aalders, aftredend als voorzitter, herkiesbaar
als bestuurslid.
Tegenkandidaten en kandidaten Voorzitterschap
kunnen tot 1 uur voor de vergadering gemeld
worden bij het bestuur.
11) Rondvraag.
12) Sluiting.
Wij hopen U allen op 22 oktober te mogen verwelkomen.

Met sportieve groet, Het bestuur G.W.V.V.

Stadionspeakster
nne Aalders is GWVV’s nieuwe
stadionspeakster. Nadat Saskia had
aangegeven te willen stoppen is in
Anne een waardig vervangster gevonden.
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Zorgen terecht
of niet?
door Jos Mulder

Z

o op dit moment zitten we toch
volop in de 2e coronagolf. Voor de
één weinig merkbaar en voor de ander ingrijpend en stressvol. Vind wat je er van vind,
maar toch zal dit op lange termijn nog een gevoelige
nasleep krijgen.
Gezien de discipline van onze verschillende doelgroepen, is er altijd wel een vorm van discussie mogelijk.
Hier krijgen we in Nederland overdreven veel ruimte
in, en overdreven veel media aandacht. De ene na de
andere filosoof en politicus denkt dat ze de richtlijnen
weten, maar vergeten dat je gewoon afstand moet
houden, en zorgen dat je het respect van de regels accepteert. Dan nog maar niet over de
“akwatzie” (Akwasi) hype gesproken die nu opeens
alles zwart voor hun ogen zien van discriminatie.
Nu het voetbal, ik zie dat er al volop getraind en gevoetbald word. Het is een verademing om weer wat te
zien en te horen. De trainers en de spelers zijn gemotiveerd en de conditie is boven verwachting. Zeer zeker
de inzet van trainer Edwin die bijna in zijn uppie de
complete selectie traint. Met veel passie en ervaring
een voorbeeld om te volgen binnen de clubmentaliteit.
Nu we zijn samen gegaan met enkele buurtclubs is een
positieve instelling en een goede communicatie van
groot belang. Het is allemaal goed in lijn gezet, maar
nu nog een positief resultaat voor langere termijn zien
te waarborgen.
Persoonlijk vind ik het jammer dat enkele voortrekkers
van dit project een stapje terug zijn gaan doen. In de
praktijk zal het zich uitwijzen of er een goede fundering
is gelegd, om het project verder af te bouwen. Neemt
niet weg dat we het ook met elkaar moeten doen, en
niet teveel druk op de schouders van dezelfde mensen
moet leggen.
Wat zou het toch ook weer fijn zijn dat we bij een goal
elkaar weer mogen knuffelen, een ferme schouderklop
mogen geven of compleet uit ons dak kunnen gaan.
Nu staan we nog op een wit bolletje langs de lijn tegen
elkaar te knipogen of te appen, met heel voorzichtig
een klein kreuntje van vreugde. Niet te hard want onze
premier Rutte vind dat we onze bek moeten dichthouden. Vind dat eigenlijk meer voor onze BN’ers die zich
laten meeslepen in praatprogramma’s zonder inhoud.
Overigens valt het me wel op dat de personen die uit
de kantine komen, netjes de witte stippellijn kunnen
volgen om zo niet in het struikgewas te belanden.
Heb er ook nog een hond naar de witte stippen zien
happen, maar dat was eenmalig en maak ik me nu ook
geen zorgen meer om.

Fijn dat er weer beweging in en om het voetbalveld is,
en laat iedereen daar maar weer van gaan genieten.
Denk wel aan de 1,5 met afstand en blijf niet thuis.
Want hier gebeurd het en dan kun je zeggen, ik was
erbij.
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Contributie-overzicht
seizoen 2020/2021

D

e eerste contributie-inning zal eind oktober zijn.
Iedereen waarvan ik een mailadres heb, zal een paar
dagen voor de inning zijn rekening ontvangen via de
mail. Wordt er een bedrag bij u afgeschreven en u hebt
geen bericht gehad stuur dan alsnog een mail naar mij
en u zult voortaan ook uw rekening via de mail ontvangen.
De leden die nog geen machtiging hebben ingeleverd
ontvangen in oktober hun eerste factuur via de post
met het verzoek deze voor de vervaldatum te betalen.
Ook zullen zij een machtiging ontvangen om de contributie automatisch af te laten schrijven. Dit voorkomt
vertraging en scheelt mij veel werk in de administratie.
Onderstaande indeling is op basis van leeftijd en normen van de KNVB.
De peildatum is 1 januari 2020.
De contributie bedragen zien er na indexatie als volgt
uit:
O6 t/m O9 t/m 8 jaar
€
62,-O10 en O11 t/m 10 jaar
€
88,-O12 en O13 t/m 12 jaar
€
90,-O14 en O15 t/m 14 jaar
€
100,-O16 en O17 t/m 16 jaar
€
104,-O18 en O19 t/m 18 jaar
€
116,-O20 19 jaar en senioren
€
182,-Ondersteunende leden
€
22,-Voor studenten (vanaf 19 jaar op 1 januari 2020) geldt
een korting van € 66,--.
Studenten worden verzocht een kopie van hun studentenpas (schooljaar 2020/2021) aan mij te mailen. Zodra
ik deze heb ontvangen, zal ik de korting verrekenen.
Mailen: andrejansen@telfort.nl of bij mij in de bus:
Vicarisweg 10 Varsselder.
De maanden van inning zijn:
Jaarbedrag in oktober.
Halfjaar bedrag in oktober en maart.
Kwartaal bedragen in oktober, december,
maart en mei
Als er nog vragen zijn dan kunt u mij altijd aanspreken
of mailen (andrejansen@telfort.nl).

Met vriendelijke voetbalgroeten,
André Jansen
Penningmeester

D

Bedankt donateurs !

e vaste donateurs in Varsselder-Veldhunten
zijn via een brief om een vrije gift gevraagd.
Voor alle giften die al binnen zijn gekomen willen
we iedereen bedanken.
Uw gift maakt het oa. ook mogelijk dat u de Boogbal kunt lezen die naast voetbal ook dorpsnieuws/
activiteiten publiceert.
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AD-GWVV 20-9-2020

W

e begonnen onze 1e wedstrijd tegen Aalten, de
ploeg die hoog word ingeschat en gezien als kampioenskandidaat. De wedstrijd begon en we creëerde gelijk
een goede kans maar de keeper red. AD wist zich te
herpakken en nam de wedstrijd in zn handen. Na een
half uur gespeeld te hebben komt AD op een 1-0 voorsprong door een tackel op de bal door Sam. Onterechte
penalty maar een verdiende goal. Helaas gaan we met
een achterstand de rust in. Na 50 minuten gespeeld te
hebben kom de 2-0 op het scorebord. AD combineerde
goed en na een mooie voorzet die op de 16meter beland word die hard binnen geschoten. Nu was het alles
of niets we gingen alles op de aanval gooien en kregen
meer kansen. Toen kregen we een heel ander spelbeeld en we werden beter en beter. Nu moesten wij
het spel maken en liepen hun achter de feiten aan. In
de 55 minuut schiet Cas de bal mooi langs de keeper op
en in de goal 2-1. We moesten nu doordrukken en in
de 60e minuut schiet Thomas na een afvallende bal keihard op de lat AD was gewaarschuwd. Na wat kansen
van AD schiet weer Cas in het net, na een penalty 2-2.
Nu ging AD ook weer op de aanval spelen en kwam er
veel ruimte op het middenveld het was nu voor beide
ploegen alles of niets. Toch wisten wij nog te scoren
Cas maakte een actie en speelde invaller Twan in en die
draait mooi weg van de tegenstander en schiet hard
laag binnen. We kwamen in de laatste 10minuten nog
met een man minder te staan door een rode kaart van
Sam 2x geel. Nu moest alles en iedereen naar achteren
en de bal wegpompen. Het had niet veel langer moeten duren maar daar was dan het verlossende fluitsignaal. Een terechte 2-3 overwinning na een mooie spannende pot.
GWVV – KSV 27-9-2020

Z

ondag namen we het op tegen de jongens uit Vragender. Met niet een volledig fitte selectie en met wat
blessures gingen we toch voor de 3 punten. Het was
een slechte wedstrijd met weinig kansen. We kwamen
dicht bij een 1-0 na een gevaarlijke vrije trap van Thomas. De rest van de wedstrijd werd zeer weinig gecreëerd toch komt KSV op een 0-1 voorsprong na een
slecht weggewerkte bal. In de 2e helft kreeg Lars nog
een mooie kans, maar de keeper van KSV kan de bal
met zijn vingertoppen net langs werken. Daarna bleef
het spel lang saai en was het tempo laag. De jongens
uit Vragender speelde alles op de verdediging en maakte het spel kapot. Een onterechte verlies partij na een
slechte voetbalmiddag

Beeldfragmenten wedstrijd GWVV - KSV uitslag 0-1
Voor meer foto’s;
Bekerwedstrijd GWVV-sv Halle;
https://myalbum.com/album/p2T2U48YYvS8

GWVV-KSV;
https://myalbum.com/album/k7mwnAA3yunz

GWVV-sc Meddo;
https://myalbum.com/album/aaoc27WUAQ2M

Livestream; https://youtu.be/RiD6YDztQDk
Boogbal nr. 1
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Sponsorcommissie
Nieuws

H

et is ivm de coronacrisis rustig geweest op sponsorgebied bij G.W.V.V.. Eind mei zouden wij de Sponsormiddag/avond voor onze Hoofd-Ster en subsponsoren hebben gehouden. Helaas kon dit geen doorgang
vinden. Deze activiteit organiseren wij jaarlijks om onze
waardering uit te spreken voor onze sponsoren. We
hebben besloten om deze sponsormiddag/avond nu te
organiseren in het voorjaar van 2021. Als dan tenminste alles onder controle is. Laten we het hopen, want je
ziet dat het zo weer de kop op kan steken. De definitieve datum hiervoor zullen we in februari/maart bekend
maken als we zeker weten dat het dan doorgang kan
vinden. Wij willen ondanks de tijd waarin we nu leven
onze dank uit spreken naar onze sponsoren. We mogen
ons gelukkig prijzen dat in deze tijd alle sponsors op
welke wijze dan ook G.W.V.V. blijven steunen. Hulde
aan de G.W.V.V. sponsoren
Andere zaken
Wij gaan op zoek naar twee opvolgers voor Arno en
Freek, die de sponsorcommissie hebben verlaten. Op
de achtergrond verrichten ze gelukkig nog wel hand- en
spandiensten, waardoor we ze niet helemaal kwijt zijn.
Arno en Freek hebben sinds 2010 in de sponsorcommissie gezeten en veel sponsors geworven voor GWVV.
Wij danken hen beiden voor dit vele werk. Als Sponsorcommissie gaan we nu verder met 2 mensen, we zullen
leden actief gaan benaderen om de leeg gevallen plekken in te vullen.
In de Boogbal van november zal een artikel verschijnen
waar onze nieuwe Stersponsor GUV zich presenteert.
Wij zijn heel gelukkig dat Uitvaartverzorging GUV zijn
sub-sponsorcontract heeft omgezet naar een Stersponsorcontract. Wij hopen op een fijne verdere wederzijdse samenwerking.

Sponsorcommissie G.W.V.V. ,
Jan Aalders en Nico Immink
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Dit seizoen worden in de volgende
wedstrijden de ballen gesponsord;
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

W
3-10
7-10
13-10
15-10
16-10
18-10
20-10
22-10
22-10
22-10
24-10
25-10
25-10
27-10
28-10
30-10
31-10
31-10
31-10
2-11
2-11
6-11
7-11
8-11
9-11
9-11
10-11
12-11

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

e zijn weer terug! Na het noodgedwongen einde
van vorig seizoen zijn we in september met z’n allen
weer gestart met een nieuwe competitie. Dat betekent
ook dit jaar weer nieuwe ronde, nieuwe kansen voor
de 4 senioren teams in de rubriek ‘’GWVV in de aanval’’. Wie weet de meeste punten bij elkaar te scoren.
De spelregels zijn dit jaar als volgt: Elke goal die een
team scoort levert één punt op. Doelpunten gescoord
in uitwedstrijden leveren dubbele punten op. Tegendoelpunten zijn niet van toepassing, enkel de zelf gescoorde doelpunten tellen mee voor het klassement.
Vorig seizoen hebben we de competitie dus helaas niet
kunnen uitspelen. Op het moment dat de stekker er uit
ging, waren het de mannen van het 1e elftal die met
drie punten verschil op het 4e elftal aan kop gingen.
Het is dit jaar ook aan de mannen van het 2e en 3e
elftal om de competitie wat spannender te maken, zij
hebben afgelopen seizoen helaas geen rol kunnen spelen in de strijd om de koppositie.

Gr. Stijn.

Elftal:
GWVV 4
GWVV 1
GWVV 2
GWVV 3

Punten
11
9
7
5

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

Stem op ons
van 5 oktober
t/m
25 oktober
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O

p donderdag 13 augustus begon de voorbereiding
van het 2de elftal. Iedereen keek er weer naar uit om
lekker te voetballen en de verplichte sprintoefeningen
van trainer Peter weer te doen.
Pascal bleek voor zichzelf op het strand van Slootermeer te hebben getraind. Afgetrainder dan ooit te voren verscheen Pascal op het sportcomplex. Goed om te
zien dat andere spelers dit weer compenseerden.
Na enkele trainingen kwam de eerste oefenwedstrijd.
Wellicht iets te vroeg aangezien we deze wedstrijd met
flinke cijfers verloren. Als er zelfs een penalty van Niels
niet ingaat, zijn we duidelijk nog niet in topvorm.
Scherpschutter Jim pakte zijn goaltje wel mee.
Daarna de bekerwedstrijden. We begonnen tegen Viod
3. Met 28 auto's er heen, mondkapjes voor, geen
kleedkamer en een korte warming up begonnen we
goed aan de wedstrijd. Dit resulteerden al snel in een
goede benutte penalty van (onze afgetrainde) Pascal.
Uiteindelijk een goede wedstrijd die winnend werd afgesloten.
De tweede bekerwedstrijd speelden we thuis tegen
SDOUC. Zij spelen een klasse hoger dus we wisten dat
we het moeilijk zouden krijgen.
Met een 1-3 verlies liep iedereen tevreden van het veld
af. Sdouc had gewonnen, wij tevreden omdat we niet
met dikke cijfers verloren hadden en de scheidsrechter,
Leo Hunting, was vrolijk omdat hij weer met kilometers
mocht declareren bij de KNVB.
En dan het hoogtepunt van de voorbereiding.
Swekkie kreeg de sleutel van zijn nieuwe huis. Het huis
moet echt heeeeel groot zijn en eruit zien als een
bouwval want tot op de dag van vandaag , dinsdag 29
september, is er niets meer vernomen van Niels. Dag
en nacht is het klussen geblazen voor Niels. We gaan
het zien met de housewarming....
De laatste wedstrijd voordat de competitie begint. Uit
naar OBW. Met onder andere Tim Jansen en Justin
Tempels als wissel hadden we een sterke bank. Nou ja
bank, Tim lag de gehele wedstrijd in het gras tegen de
boarding aan.
En ook Justin vond het fijn op de bank. Nadat hij 5 minuten gespeeld had wilde hij graag weer even op de
bank plaats nemen.
Over de wedstrijd kan ik kort zijn. Een leuke wedstrijd
die eindigde in 4-3. Helaas, dit jaar geen bekerfinale....
Zondag 20 september. Onze eerste competitie wedstrijd
thuis tegen ‘t Peeske. Helaas moest Swekkie vlinderen
en kon hij er niet bij zijn. Een tegenstander waar we
vorig jaar ook tegen speelden maar nu met een compleet nieuwe selectie op de Buitenham arriveerden.
Veel jonge honden die er zin in hadden.
Het bleek nog niet echt een team want Pascal had al
snel zijn eerste competitietreffer te pakken. Uit eindelijk werd het 4-0 door goals van Pascal, Chiel, Ron en
Kris.
Een goede start in de competitie!
De hele week weer lekker trainen en dan wacht zondag
Groessen uit.
Nouja, hele week trainen... Pascal traint 1x omdat hij
anders de hele week niet uit bed kan komen. Chiel 1x
omdat zijn rug het anders begeeft. Sven heeft geen
oppas. En swekkie...idd, druk in huis bezig...
Zondag 27 september: Groessen - GWVV2
Konden we de goede lijn doorzetten?

Het antwoord was simpel: NEE.
We kwamen nog wel op voorsprong door een prachtige
lob van Ron maar na rust ging het fout. Chiel wilde een
bal wegwerken, raakte de bal amper en kwam in de
voeten bij de tegenstander. Hij was iets sneller dan
Chiel waardoor hij genoodzaakt was aan de noodrem
te trekken. Helaas had de scheidsrechter zijn lenzen
niet in en gaf een penalty ipv een vrije trap buiten de
16. 1-1.
We verloren de controle en Groessen nam het over.
Door een mooie voorzet van een speler van Groessen
kon Tim Heutinck zijn eerste goal van het seizoen maken, wel in eigen doel te verstaan. Tim raakte de bal
alla Bob Zweers, met buitenkant rechts, en de bal
spatte uiteen op de lat. Geluk voor ons. Pech voor Tim,
hij had graag zijn eerste goal gemaakt.
Uiteindelijk werd de wedstrijd verloren met 2-1. 3 punten uit 2 wedstrijden. Niet slecht.
Belangrijk voor de trainer is dat hij weet dat het conditioneel goed zit. Spelers zijn topfit. Iets vaker en langer
partij op trainen en meer punten zullen er volgen.

Met vriendelijke sportgroeten,
Uw verslaggever Jurjan Wezenberg.

N

a een abrupt eind van het voetbalseizoen 2019-2020,
zijn we begin september weer gestart met een nieuw voetbaljaargang. Na de zomerstop hebben we weer enkele
nieuwe gezichten mogen verwelkomen tijdens de trainingen op dinsdag en donderdag, maar ook zeker op de zondagochtend om ons te versterken. Met de corona regels
in acht genomen hebben we eind augustus de trainingen
weer opgepakt. Twee week later stond namelijk de eerste
bekerwedstrijd weer op de planning. Door de KNVB ingedeeld in een poule met Ulftse boys, VIOD Doetinchem en
Etten moesten de mannen van GWVV 3 flink aan de bak.
Misschien wel een unicum voor GWVV 3 dit jaar door alle
drie de bekerwedstrijden winnend weten af te sluiten en
daarom een ronde verder te komen. Op de zondagen
werd achtereenvolgens VIOD uit met 1-2 aan de kant gezet, waarna het weekend erop Etten thuis met 1-0 verslagen werd en als laatste de uitwedstrijd bij Ulfse boys wat
een 2-3 eindstand opleverde. Geen grote overtuigende
uitslagen, vaak tot de laatste minuten de wedstrijd spannend gehouden maar uiteindelijk toch altijd aan het langste eind getrokken. Intussen heeft afgelopen week de
KNVB ook de balletjes getrokken voor het vervolg van de
loting voor de beker wedstrijd. Dit heeft geresulteerd in
een uitwedstrijd in en tegen Gendringen 3. Al met al hebben de bekerwedstrijden voldoende vertrouwen en hou
vast gegeven om de nieuwe competitie vol vertrouwen
tegemoet te gaan. De eerste wedstrijd werd thuis dan
ook met 2-0 gewonnen van Bredevoort, hiermee boekten
wij de vierde overwinning op rij. Zo’n mooie reeks houdt
een keer op, SVGG wist ons voor het eerst de drie punten
af te snoepen en de wedstrijd te winnen met 2-1. Afgelopen zondag kwam Meddo op bezoek. Een troosteloze
zondag ochtend, zonder helaas ook maar een beetje publiek langs het veld keken we al na een half uur spelen
tegen een 0-3 achterstand aan. Een zwak begin van de
eerste helft, hebben we in de tweede helft niet meer weten goed te maken. Alleen aan het eind voor de statistieken wist Mart nog een mooie vrije trap binnen te schieten. Aankomende weken moeten we de goede lijn, waar
we het seizoen mee begonnen, zien te herpakken zodat
we de aansluiting vinden bij de bovenste regionen van de
ranglijst.

Gr. Stijn.
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Het Vierde

H

alf maart was het voor iedereen schrikken en balen,
heel Nederland ging in de intelligente lock-down.
Bijna alles ging dicht en behalve thuis zitten was er weinig meer te doen. Het vierde was juist zo lekker op weg
en in één keer was de competitie afgelopen en kon er
ook niet meer worden getraind. Iedereen zat op de
donderdagavond en de zondagmorgen noodgedwongen thuis.
Wat was het prettig om op donderdag 14 mei eindelijk
na ruim twee maanden weer te kunnen trainen. De
club had een duidelijk protocol opgesteld zodat er veilig kon worden getraind. Frans had een corona proof
training in elkaar geknutseld: veel loopwerk, passen en
trappen en afronden. Alles op de veilige 1,5 meter afstand. Dus helaas géén partijtje. Wie zich niet aan de
afspraken hield kreeg dit in duidelijke bewoordingen te
horen. Rien kreeg te horen: “Hé, oude Zeerob, ook jij
moet luisteren!” We vonden het wel een toepasselijke
bijnaam voor Rien, dus
houden we hem erin. Na
afloop was er géén biertje
in ‘t Dorpshuus. Maar
Wies had hier wat op gevonden. Hij had zijn service bus omgetoverd tot
mobiele bar met hapjes
en drankjes. Omdat Wies
wat te vieren had
(verjaardag en een geslaagde operatie) trakteerde hij ons op bier en
kaas en worst. Op de parkeerplaats, met inachtneming van de 1,5 meter
hebben we even een gezellig uurtje gehad. De
tweede training verliep op vrijwel dezelfde manier,
veel lopen (sommige vormen leken wel op het Ministry
of Silly Walks van Monty Python en aan het eind weer
een biertje
uit de bar
mobiel van
Wies. Helaas gunde
niet iedereen binnen de
vereniging
ons dit
“Corona
verantwoorde” pleziertje.
Na twee weken mocht ook
het Dorpshuus weer open.
De eerste avond zaten we
binnen op zeer ruime afstand van elkaar. Het was
even wennen, maar iets is
beter dan niets. Op donderdag 11 juni kwam Thom
Wanders ook weer eens
een keer trainen. Hij was de
speler met bijna de minste
aantal keren trainen. Alleen
Hans had minder getraind
Boogbal nr. 1

(0 keer). Tijdens de training kon je zien dat Thom al een
flinke trainingsachterstand had opgelopen. Na afloop
van de training maakte hij nog wel een aantal goede
loopacties met de
schaal van Wies.
Zo hebben we in totaal zes keer kunnen
trainen. De laatste
training was met erg
warm weer en een erg
lage opkomst (slechts
zes). Frans had een
aantal spelletjes bedacht en aan het einde nog een partijtje.
Na afloop was er zelfs
de mogelijkheid om
een douche te nemen
onder de sproeier. Dit was aan mij niet besteed. Ik heb
in al die jaren dat ik nu voetbal al vaker een koude douche gehad (bedankt Bennie). Daarom heb ik me thuis
lekker met warm water gedoucht. Wies was bang dat
de kaas en worst zou bederven door de hoge temperatuur. Daarom had hij samen met Hans voor een heerlijke schaal vol met vlammetjes en andere gefrituurde
lekkernijen
gezorgd. Hans
bakte ze in
zijn eigen vertrouwde frituurpan en
Wies en Jeroen zorgden
voor het vervoer. Het bestuur deed
nog een paar
biertjes in en zo werd het toch nog een gezellige laatste trainingsavond.
Wel of geen Corona, de zomerstop was begonnen en
iedereen kon gaan genieten van een welverdiende vakantie. Misschien in aangepaste vorm door de crisis.
In de eerste Boogbal van het seizoen staat ook altijd
het verslag van het zomeruitje van G.W.V.V.-4. Hier
volgt het verslag:

Het zomeruitje 2020 van G.W.V.V - 4

Bedankt, Tom, voor dit “geweldige” voetbaluitje, we
hebben er van “genoten”.
Voor de eerste training stuurde onze zeer bezorgde
leider Nico ons eerst het spelersprotocol amateurvoetbal toe. Hierin staat beschreven waar je je aan moet
houden om veilig te kunnen voetballen. Een paar punten uit het protocol:
- Bij klachten blijf thuis. Dat is voor de spelers van het
vierde lastig want de meesten hebben wel mankementen.
- Probeer zo min mogelijk te koppen. Een regel die Rien
met gejuich heeft ontvangen. (maar juichen mag niet,
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Rien!)
- Draag in de auto naar een uitwedstrijd een mondkapje. Een zeer prettige maatregel, heb je tenminste niet
zoveel last van die zondagmorgen drankkegel van Tom
W.
- Blijf zoveel mogelijk bij je eigen groep (speciaal voor
Frans)
Op donderdagavond 13 augustus kon er voor het eerst
weer worden getraind. We zaten nog midden in een
hittegolf en noodweer dreigde. Toch waren tien spelers
zo moedig om na lange tijd de training van Frans weer
te ondergaan. Na de warming up, wat pass en trap oefeningen volgde uiteindelijk het welverdiende partijtje
dat we helaas voortijdig moesten beëindigen vanwege
het naderende onweer. Toch tevreden stapten we, op
gepaste afstand, onder de douche. Na afloop werd er
onder het genot van een koud biertje nog gezellig nagepraat. Er kwamen een paar belangrijke nieuwtjes op
tafel.
- Olaf treedt toe tot het bestuur en zal de jeugdzaken
onder zijn hoede nemen.
- Een oud speler van
G.W.V.V. overweegt een rentree.
- René H. wordt komend seizoen de eerste keeper van
G.W.V.V.- 4.
- Marco van R. had ook belangrijk nieuws, maar daar
zal hij persoonlijk op terug
komen.
De tweede training waren er
zelfs 13 spelers. Ondanks de
hitte werd er scherp getraind. Rick H. had een collega (Vincent Boxem) meegebracht. Vincent gaat het komende seizoen het vierde
versterken. Veel (voetbal) plezier, Vincent. Na de training was het tot in de kleine uurtjes heerlijk toeven op
het terras. Iedereen genoot nog van de laatste vakantiedagen. De volgende
trainingen waren weer als
vanouds. Een vast aantal
diehards traint eerst
scherp onder de bezielende leiding van Frans. Vervolgens wordt er onder
het genot van een biertje
nog even nagapraat. Alleen leider Carlo heeft niet
zoveel tijd van bier drinken
en napraten. Hij is altijd
druk in de weer om alles in
goede banen te leiden
voor zijn geliefde vierde.
Dank Carlo.
Gelukkig konden we zondag 30 augustus weer voor het
eerst sinds een zeer lange tijd weer voor het “echie” de
wei in. Als voorbereiding op het nieuwe seizoen ontvingen we de jongens van Gendringen 3 voor de beker. De
gemiddelde leeftijd van de spelers van Gendringen was
ongeveer de helft van onze gemiddelde leeftijd, dus we
waren gewaarschuwd. We hadden veel vertrouwen in
onze nieuwe keeper René. Helaas kon René de verwachtingen niet waarmaken. Al na 19 seconden moest
hij vissen, ik denk dat dit wel een (negatief) clubrecord
is. Daarna wisten we ons weer redelijk te herpakken.
Na nog een ongelukkige tegengoal gingen we met een
Boogbal nr. 1

0 - 2 achterstand op het veld aan de thee. De rust was
zodoende een stukje korter. Misschien dat Tom nog
niet door had dat we hadden gewisseld. Hij probeerde
de keeper te omspelen, maar het bleek zijn eigen keeper René te zijn. Gelukkig liep het goed af (zelfs zonder
penalty). Aanvallers kunnen ook beter in de spits blijven, als ze gaan meeverdedigen gaat het meestal mis.
Spitsen moeten scoren, daarvoor staan ze in het veld.
Om de eer te redden en de 1 - 5 te scoren moest laatste man Jurgen he - le - maal van achteren komen om
te doen wat eigenlijk onze spitsen moeten doen, nl.
doelpunten maken. Dank Jurgen dat jij de taak van onze spitsen hebt overgenomen. We hebben best een

redelijke wedstrijd gespeeld en zijn niet weggespeeld,
dus gematigd tevreden na een 1 - 5 nederlaag.

lidmaatschap van
G.W.V.V. - 4. Hij heeft
ook, samen met zijn
Miranda, een huis gekocht in Houten. Daarom is hij, met pijn in zijn
hart, genoodzaakt om
te stoppen. We hebben
samen nog één keer
getraind en daarna, onder het genot van een
koud biertje afscheid
genomen. Cas en Paul,
heel erg bedankt, jullie
waren een paar geweldige medespelers.
Frans had die donderdag afgezegd vanwege
een rib blessure en ook
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De training op donderdag 3 september
stond in het teken
van het afscheid van
Cas en Paul. Cas
heeft aangegeven
dat hij al een aantal
keren een blessure
aan zijn hand heeft
gehad en daarom
liever alse voetballer
bij het 3 zijn sportieve carrière wil vervolgen. Paul wil zijn
maatschappelijke
carrière een vervolg
geven door te starten met de opleiding
voor chirurg. Dit valt
moeilijk te combineren met het pittige
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Theo was niet aanwezig. De training werd verzorgd
door Tom Wanders. Het was wel een chaotische wanorde, weinig structuur en voetbalvisie maar iedereen
deed goed zijn best om de training toch nog een beetje
te doen slagen. Tom kreeg de opmerking dat hij als
trainer beter tot
zijn recht komt
dan als speler.
Zelf vond hij de
training zeer
slecht. Als hij als
trainer beter is
dan speler kun je
nagaan hoe zijn
spelniveau is. Na
de training bleef
het nog een flink
poosje gezellig in
’t Dorpshuus met Cas en Paul (voorlopig) voor het
laatst aan de tafel van het vierde.
Zondag 6 september hebben we de tweede bekerwedstrijd tegen Ulftse Boys gespeeld.
We moesten dit jaar
zelfs tegen het derde, een 6e klasser. Onder een mooi
najaarszonnetje fietsten we zonder de jarigen (Theo en
Ino) naar het sportpark ’t Oerseveld. De leiding had een
ijzersterk plan bedacht, alleen kwamen we door een
misverstand met 1 - 0 achter. Door goed spel en een
geweldige inzet kwamen we weer terug in de wedstrijd. De tweede helft hadden we de Boys “kapot gespeeld” en konden we verder uitlopen naar een 3 - 8
overwinning. Een mooie uitslag, maar er zijn ook een

aantal opgelegde kansen verprutst (o.a. Tom die alleen
voor de keeper kwam en de bal met een slappe trap
recht bij de keeper in de handen speelde).
In de tweede helft liet Rick H. zien hoe het wel moet,
hij kwam alleen voor de keeper, hield het hoofd koel en
plaatste de bal heel beheerst in de hoek. Hopelijk dat
Tom hier wat van geleerd heeft. De “Man of the
Match” was zonder twijfel Jurgen Schut. Hij stond centraal op het middenveld en moest ook nog de last van
de aanvoerdersband meezeulen. Als een veldheer
stond hij midden op het vel. Hij zette iedereen op de
goede plek, gaf waardevolle aanwijzingen en iedere bal
die hij speelde was perfect geplaatst. Ook scoorde hij
nog twee keer. Compliment, Jurgen! De spelers die afwezig waren zullen vol aan de bak moeten om binnen
zo’n goed draaiend team een plekje te veroveren. Na
de wedstrijd hebben we, heerlijk in het zonnetje, op
het terras van ’t Dorpshuus nog een biertje gedronken
en de wedstrijd geanalyseerd.
De laatste bekerwedstrijd was op zondagmorgen 13
september tegen S.D.O.U.C. - 6. Van de zeer ruime selectie waren nog 13 fitte spelers over. De rest had zich
om verschillende redenen afgemeld. De meest opvalBoogbal nr. 1

lende reden was die van Marco. Hij had last van een
overbelaste “van - bil - spier”. Hierdoor kon hij niet
spelen. Hoe het met Simone gaat is ons niet bekend.
Op zaterdagavond appte René dat hij rechtstreek zou
gaan. Alleen had René het nog door dat we thuis moesten spelen. Gelukkig voor René zijn er altijd spelers van
G.W.V.V. - 4 die je daar op attenderen. Voor de wedstrijd was er nog een fotosessie van de zestigplussers

van het vierde. Nico M. heeft een aantal leuke foto’s
gemaakt van deze
ietwat oudere, maar
nog altijd fitte spelers. Daarna was de
focus alleen gericht
op de wedstrijd.
S.D.O.U.C. - 6 staat
bekend als een zeer
jeugdige ploeg die
behoorlijk makkelijk
scoort. De technische
staf van het vierde
had een opportunistisch strijdplan bedacht. We zouden
met vier man op het
middenveld spelen.
Hierdoor was er voor
Tom geen plaats in
de basis, maar hij was toch al een aantal weken uit
vorm. Het gekozen spelconcept werkte goed, we kregen al snel een paar opgelegde kansen, die we helaas
niet wisten te verzilveren. S.D.O.U.C. was beter in het
benutten van kansen, zodat we met 0 - 2 achter kwamen. We kregen twee penalty’s, Jurgen miste de eerste
en Theo benutte de tweede. Na nog een tegentreffer
stonden we met rust met 1 - 3 achter. Na de thee bleek
dat we S.D.O.U.C. al behoorlijk hadden gesloopt. We
kwamen, door erg goed spel, op een 5 - 3 voorsprong.
Na een laatste stuiptrekking van S.D.O.U.C. werd de
eindstand uiteindelijk 5 - 4. Een welverdiende overwinning na een goed gespeelde
wedstrijd.
Na een half jaar geen competitiewedstrijd te hebben
gespeeld was het heerlijk
dat op zondagmorgen 20
september het voetbalseizoen 2020 - 2021 van start
ging. Onder een stralend
najaarszonnetje stapte een
groot gedeelte van de selectie op de fiets (Corona
proof) naar Silvolde voor de
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wedstrijd tegen Silvolde - 4. We konden Hans gelukkig
ook weer welkom heten. Hij was de laatste speler van
het vierde die na de vakantie weer kwam voetballen. In
het onderwijs zijn we niet slecht bedeeld ( tenminste
als het gaat over vakantiedagen), maar bij de RABO bank kunnen ze er ook wat van. Wij waren op school al
een kleine maand bezig toen Hans van vakantiereces
terug kwam. Heel fijn dat je er weer bent Hans, nog
even een paar keer goed scherp trainen en je kunt
weer vlammen als vanouds. In de voorbereiding op het

seizoen zijn we begonnen met een nieuwe opstelling
en een nieuw concept. Als het mogelijk is spelen we 4 4 - 2. Werner en Olaf centraal achterin (zeker Werner
heeft laten zien dat hij daar zijn stek heeft gevonden),
Jurgen die op het middenveld laat zien dat hij daar zijn
ei goed kwijt kan en René bewijst dat hij een koele,
rustige keeper is waar je ook nog eens een balletje op
kunt terugspelen. Dit concept bleek tegen het sterke
Silvolde - 4 ook te werken. Silvolde was de eerste 5 minuten gevaarlijk in de aanval (mede door ons onrustige
spel), maar daarna namen we het over en speelden we
een geweldige eerste helft. De 0 - 2 met rust (Rick W.
en Tom) had met gemak veel hoger kunnen zijn. Na
rust kwam Silvolde sterk terug. Maar wij hadden een
gouden wissel. Rick W. die zich helemaal leeg had gespeeld (grote klasse Rick!!) werd vervangen door Rien
Klompenhouwer. De doorgaans linksback spelende
Rien kwam ook als linksbuiten goed uit de verf. Hij wist
zich behendig van zijn directe tegenstander los te spelen en plaatste de bal beheerst in het lege doel. De bal
zou zeker in het doel zijn beland, maar helaas voor
Rien. Vlak voor de bal de doellijn passeerde moest Tom
Wanders de bal nog even een klein tik geven zodat de
goal op zijn topscoorderslijstje moet worden bijgeschreven. Beetje flauw, Tom. Rien scoort al niet zoveel
en dan ontneem je hem dit. Het slot werd nog een
beetje spannend (o.a. bal tegen de paal) maar we wisten de nul te behouden en konden zodoende met een
0 - 3 overwinning de fietstocht terug naar Varsselder
beginnen.
Op donderdagmorgen 23 september werd ik ’s morgens wakker met Corona - achtige klachten. Er zat niets
anders op dan thuis blijven en een afspraak maken
voor een test.
Zodoende
géén trainen
en géén foto
sessie met de
sponsor van
onze trainingspakken. Voor
aanvang van
de training
kwam de heer
Boogbal nr. 1

Bert van Asselt om samen met de jongens van
G.W.V.V. - 4 op de foto te gaan. Bert van Asselt is van
het G.U.V. Misschien dat het vierde het dichts bij de
doelgroep van het G.U.V. ligt, vandaar de keuze voor
het vierde. Het vierde dankt de heer Bert van Asselt
voor de trainingspakken en zal er alles aan doen om de
naam G.U.V. niet te besmeuren.
Ik wens iedere sponsor van G.W.V.V. veel klandizie,
vooral van leden van G.W.V.V., maar ik hoop dat we de
komende tijd geen gebruik hoeven te maken van de
diensten van de heer Bert van Asselt. Maar als het nodig is zeker wel.
Na afloop werd er nog lekker getraind en vervolgens
een biertje gedronken in ’t Dorpshuus.
Op de laatste zondag van september stond de thuiswedstrijd tegen Ulftse Boys - 4 op
het programma. Tom was erg
gebelgd dat hij officieel reserve stond. Maar Tom, wat had
je dan gedacht? Je speelminuten tijdens de voorbereiding
waren niet denderend, je trainingsopkomst was bedroevend en je had weer van die
uitgebreide drankorgies met je
Italiaanse maffiavriendjes. Een
terechte keuze van onze sterke leiding lijkt mij. Helaas moest ik de wedstrijd vanuit
quarantaine volgen maar met een directe verbinding
met Carlo verliep dat prima. De eerste helft zat heel
Achter de Molen op de bank. Konden ze de laatste
buurtroddels
ook nog eens
doornemen.
Met rust stond
het 2 - 1, maar
gezien het
aantal kansen
had de score
veel hoger
moeten zijn. In
de tweede
helft werd de
score vergroot naar 3 - 1. De gasten wisten in het slot
van de wedstrijd nog terug te komen tot 3 - 2. Een
meer dan verdiende overwinning met doelpunten van Tom,
Rick H. en Sven. 6 punten uit de
eerste 3 competitie duels is een
goede start van het seizoen.
Zelfs Bennie Mulder kwam nog
even kijken. Hij wilde weer
even aan de warm waterkraan
zitten. Helaas Bennie, dit keer
hoefde jij dat flauwe geintje
niet uit te halen omdat ik niet
mee deed..
Inmiddels weet ik de uitslag van
de Coronatest, gelukkig negatief. Alle perikelen rondom het testen geven wel aan
dat we uiterst alert moeten blijven. Het Corona virus
waadt nog als een sluipmoordenaar rond. Alleen door
goed aan regels en afspraken houden blijven we het
virus de baas.

Tot zover het verslag van het vierde.
Met een sportieve groet, Tonny.
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n de maanden augustus/september zijn ons wat dingen opgevallen op de Buitenham. De start van het seizoen 2020-2021, de publieksloze oefenwedstrijd van
GWVV 1 tegen sc Doesburg, de bekerwedstrijden
waarbij GWVV 1 en 3 doorstoomden naar de volgende
ronde, de start van de competitie waarin alle GWVV
elftallen de 1e wedstrijd wonnen. Er kan er echter
maar één uitverkoren worden en dat is deze keer...
………… Lars Hendrixen, Lars was de linksback van
GWVV 1 maar is nu door trainer Edwin gebombardeerd
tot linkshalf. Lars geliefd bij het GWVV publiek door
zijn tomeloze inzet. Aan Lars oa. de vraag hoe bevalt
het hem op die positie?
Hallo Lars,
Bedankt voor je medewerking aan deze rubriek. Als
eerste willen we je vragen voor te stellen, wie ben je,
wat doe je, verliefd? verloofd? getrouwd?, kortom alles wat je maar kwijt wilt over jezelf.

Hoi,
Zoals jullie lezen ben ik Lars Hendrixen,
22 jaar en woon in Veldhunten. Ik ben
op de boerderij van mijn ouders opgegroeid en zou het in de toekomst graag
over willen nemen. Door de weeks ga ik
naar school en ben ik thuis aan het
werk. In het weekend ben ik meestal te
vinden bij de Welkoop in Silvolde en zondags op het voetbalveld.
Wat de liefde betreft is het nog rustig. Ik had mijn gedachte op de kermis 2020 gezet om de liefde van mijn
leven tegen te komen, maar helaas ging het feest niet
door. Het coronavirus gooide roet in het eten. Hopelijk
heb ik volgend jaar meer geluk.
Je speelt al geruime tijd in GWVV 1, op welke leeftijd
debuteerde je en wat is je bijgebleven van die wedstrijd. Wie was er bv trainer en hoe ging je toen om
met de wedstrijdspanning?

Bij de junioren heb
ik altijd in het centrum gestaan. Bij
het eerste elftal
kwam al snel naar
voren dat mijn
''voetballend vermogen'' toch meer
op de linksback lag.
In het begin was
het wennen maar het voelde al snel vertrouwd.
Je scoort als opkomende back ook nog eens af en toe.
Wat maakt het leuk om naast je defensieve taak ook
nog eens een keer te mogen 'auf zu sturmen' naar voren?

Het is erg leuk om op avontuur te gaan aan de andere
kant van de middenlijn. Daar kun je een fout maken
zonder dat er direct een grote kans of doelpunt voor de
tegenstander ontstaat. Vaak ligt er ruimte op de flanken waardoor ik mee naar voren kan. Verdedigen is
leuk maar aanvallen ook. Met wat geluk valt er nog te
scoren en dat geeft wat meer voldoening en wordt
toch wat harder voor gejuicht dan voor een goede onderschepping.
In je jeugdtijd heb je diverse kampioenschappen meegemaakt, aan welke tijd heb jij bij de jeugd de mooiste
herinneringen en waarom?

In mijn jeugdtijd zijn we vaak kampioen geweest. Ik
weet niet of het aan het goede voetbal lag of dat we
gewoonweg te laag ingedeeld waren. In ieder geval
hebben we heel wat rondjes op de kampioenswagen
door het dorp mogen maken. De hele jeugdtijd was
leuk maar de mooiste herinneringen waren bij de B en
A - junioren onder leiding van Kees, Chiel en Ted. We
waren allemaal vrienden van elkaar en na de wedstrijd
kwamen de praatjes van de vrijdagavond boven tafel.
De alcoholgrens lag toen nog wat lager dus de eerste
biertjes werden al gedronken.

Op mijn 16e debuteerde ik in het jaar 2014 - 2015 onder leiding van Eugène Boerakker.
Van de eerste officiële competitiewedstrijd van dat
jaar, kan ik me niet zoveel meer herinneren. Dat komt
denk ik doordat er in de voorbereiding al een aantal
oefen en bekerwedstrijden gespeeld waren.
De eerste oefenwedstrijd herinner ik me nog wel. Dat
was tegen FC Winterswijk. Ik weet nog goed dat ik de
wedstrijd begon op de rechtsback positie dat komt volgens mij omdat de trainer destijds nog niet wist dat ik
linksbenig was.
De zenuwen waren toen wel wat hoger dan tegenwoordig, maar de spanning zit er iedere zondagochtend nog in.

Nu zien we je als linkshalf één positie hoger staan.
Komt dat 'voetballend vermogen' dan na een aantal
selectiejaren toch boven drijven?

Bij de jeugd speelde je altijd als centrale verdediger,
voelde jij je op je plaats als linksback speler bij GWVV
1?

Laten we maar met de sterke punten beginnen. Mijn
sterke punten zijn denk ik de onderschepping, inschattingsvermogen en ik geef niet snel op. Mindere

Boogbal nr. 1

Dat durf ik niet te zeggen. Ik sta pas een paar wedstrijden op deze positie dus ik vind het nog te vroeg om
daar over te oordelen. Na een aantal selectiejaren begin je jezelf wel steeds beter te kennen. Je komt er achter waar je wel en waar je niet goed in bent. Als je altijd de dingen doet waar je denkt dat je goed in bent,
gaat er al een stuk minder fout.
Wat zijn je sterke en de wat 'mindere' punten op het
veld?
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punten zijn voetballen in kleine ruimtes en mijn rechterbeen.
Hoe bevalt het je op deze positie of is het van tijdelijke
aard?

Tot nu toe bevalt me deze positie goed. Of het van tijdelijke aard is, weet ik niet. Je weet nooit hoe het seizoen gaat lopen. De speelwijze kan veranderen en in
ieder seizoen zijn er blessures en schorsingen waardoor de positie veranderd kan worden.
Als we het zo langs de lijn aftasten ben je toch wel één
van de 'publiekslievelingen' bij de GWVV aanhang. Afgelopen zondag tegen AD'69 ging je zelfs met een oorverdovend applaus het veld af. Wat is de reden dat je
zo'n sterke/goede klik hebt met het publiek?

Bij het eerste elftal heb ik altijd aan de linkerkant van
het veld gestaan dicht bij het publiek. Bij de thuis en
uit wedstrijden staan onze trouwe supporters altijd
langs de lijn. Af en toe is er ruimte om met deze supporters te ouwehoeren en dat doe ik dan graag.
Ik waardeer het enorm dat er zowel bij de thuis en uitwedstrijden zoveel publiek komt kijken. Dat zie je niet
overal.
Heb je nog voetbal ambities voor jezelf gesteld of vind
je in het teambelang voetballen en een keer een prijs
pakken belangrijker?

Mijn ambitie is om zo lang mogelijk bij het eerste elftal
van GWVV te voetballen. Zo lang het kan, kan het. Ik ga
er niet vanuit dat ik een goed aanbod krijg van een andere club, mocht het wel zo zijn dan moeten ze met
een hele goede verrekijker aan komen want ik moet de
haan van de Martelaren van Gorcum kunnen zien. Nee,
ik ga niet weg.
Je moet altijd in teambelang voetballen en daarbij is
een prijs pakken altijd leuk. We hebben de afgelopen
seizoenen bewezen dat we bovenin mee kunnen voetballen en ik hoop dat we dat nog lang mogen volhouden. En ik weet zeker dat we met dit team een goed
promotiefeestje kunnen vieren. We spelen nu met
meer dan de helft van de spelers dat in Varsselder Veldhunten is opgegroeid. Dat vind ik erg leuk.
Daarbij moeten we de jongens van buitenaf zeker niet
vergeten. Zonder deze jongens hadden we nooit zo
kunnen presteren zoals we nu doen.
Wat zijn je verwachtingen met je elftal voor dit seizoen?

Mijn verwachtingen voor dit seizoen zijn dat we weer
in de top 5 mee mogen doen. Ik hoop dat het coronavirus geen belemmering wordt in deze competitie.

den. Als voetballer
heb je veel te maken
met de bodem. Als
verdediger is het af
en toe nodig om een
goede sliding te maken en dat heb ik
geweten. Het heeft
me al een aantal slapeloze nachten bezorgt en dat moeders het dekbed een paar keer in de
week moest wassen door het wondvocht. Tegenwoordig blijf ik wat langer op de benen om dat te voorkomen.
De jongens lachen me nog wel eens uit want ik smeer
voor de wedstrijd een aardig laagje vaseline op mijn
knieën en heupen maar zelfs dat wil niet altijd helpen.
En zeg nou zelf, het tweede veld ligt er als de weersomstandigheden goed zijn altijd prima bij. Dankzij de
mannen van het veldonderhoud zijn de twee velden
qua uiterlijk nauwelijks te onderscheiden, petje af.
Van wie heb je dat voetbal, van je vader, moeder, oom
Marinus (ooit een spelbepalende middenvelder bij
GWVV 3) of oom Walter (ook in het bezit van een fluwelen linker pootje)?

Ik denk dat het een mengsel is van alle vier.
Van mijn vader het hoge springen, mijn moeder het
coachen en van oom Walter de snelheid.
Van oom Marinus het balgevoel. Oom Marinus komt bij
ons op de verjaardagen. Toen ik wat jonger was probeerde hij mij tweebenig te maken met behulp van ''
de lekke bal oefening''. Nu zijn jullie vast heel benieuwd naar deze oefening.
Met '' de lekke bal oefening'' is het de bedoeling de bal
tegen de buitenmuur te spelen dat fungeert als kaatsbord. Nu vragen jullie je vast af waarom het met een
lekke bal moet en niet met een harde bal.
Het antwoord is heel simpel; als je nog niet het juiste
gevoel aan de bal kunt geven en hem tegen de muur
aanschiet, springt een zachte bal niet zo ver weg dan
een harde bal. Zo kun je makkelijker anticiperen waar
de bal heen gaat en zo de oefening succesvol doen.
Aldus Oom Marinus.
Dus voor de gene die nog een technische oefening
zoekt, kan dit de oplossing zijn. Helaas is het bij mij niet
gelukt en moet ik tegenwoordig iedere verjaardag aanhoren dat mijn rechterbeen te zwak is.
Marinus is nog steeds fanatiek met GWVV bezig. Af en
toe komt hij kijken, leest iedere Boogbal en wekelijks
de wedstrijdverslagen.

Enkele stellingen;
Linksback of linkshalf? Het vertrouwde linksback
Een lekkere faire verdedigende tackle of een mooie
assist? Een lekkere faire verdedigende tackle
Kunst- of natuurgras? Natuurgras
Kermis- of Carnaval? Kermis
Ochtend- of avondmens? Avondmens
Boer zoekt vrouw of Tinder? Boer zoekt vrouw
Hierbij stellen we je in de gelegenheid om op één van
de stellingen terug te komen.
Op de stelling Kunst- of natuurgras heb ik voor natuurgras gekozen. Dit komt met name door de brandwonBoogbal nr. 1

Lars Kinderprins in 2010
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Foto van de maand!

O

In het seizoen 2008-2009 werd Lars
kampioen met de E1 olv Theo van Wessel

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.
Hans de Neling die vanuit de bush-bush toch nog een
glimp probeert op te vangen van de oefenwedstrijd sc
Doesburg-GWVV. Hans werd geindentificeerd door bekenden ivm zijn weelderige haardos. Of Hans de komende weken ’Op herhaling’ gaat is nog maar de vraag.

Waar kunnen ze jou midden in de nacht wakker voor
maken?

Een frikandel speciaal
Wat is jouw favoriete dag in de week en waarom dan
wel?

Iedere dag in de week is een mooie dag maar mijn
favoriete dag is toch wel de vrijdag. Ik kijk vanaf maandag al naar deze dag uit. De laatste dag voor het
weekend. Vaak zijn er op de vrijdagavond feestjes of
andere gezellige avonden.
Dit jaar dan wel geen Varsselderse kermis maar wel
een kleine Huntense kermis, viel dat in de smaak?

Het viel goed in de smaak en als Varsselder niet van
zich kan laten horen dan doet Hunten dat wel!
Waar krijg jij energie van?

De Boogbalplanner seizoen 2020-2021

Een kop koffie in de ochtend

Copie inleveren:
3 november
8 december
16 februari 2021
6 april
nog niet bekend

Enkele voorspellingen;
GWVV - KSV
0-1
GWVV - Meddo 4-1
Lars, bedankt voor je medewerking en heel veel succes in het hopelijk coronavrije seizoen 2020-2021 als
linkshalf of linksback.

Boogbal nr. 1
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O

nderstaand artikel zal geplaatst worden in de clubkrant 2020-2021 die deze of volgende week uitkomt.
Hieronder geven wij alvast het ongecensureerde verhaal weer van het artikel;

voetbalcarrière. De sportschool, die Tonny 2 x in de
week bezoekt, zat ook op slot en hij is geen type die de
meegekregen oefeningen als bij een Olga Commandeur
thuis na gaat zitten doen. “Nee, van maart tot september geen voetbal zou voor mij einde oefening zijn geweest”.
Heel wat uren steken ze er in om fit te blijven, op donderdagavond trainen en zondags voetballen. En dan
laten we de derde helft nog even buiten beschouwing.
Veel mensen op die leeftijd gaan met moeders de
vrouw een eindje fietsen of wandelen op de zondag.
Wat beweegt jullie om toch weer die groen mat te betreden? “Het plezier wat je nog hebt in het spelletje, is
gewoon fantastisch”, antwoordt Theo. Ook de voldoening die je uit zo’n wedstrijd haalt speelt hierin mee.

45

+ voetbal, 7 tegen 7 of Walking Footbal, nee dat
zou je ze niet gauw zien doen. Daar vinden ze het spelletje nog veel te leuk voor. Voorlopig nog het liefst op een
voetbalveld van het formaat zoals de KNVB dit officieel
voorschrijft.
Tonny Slutter (63), Rien Klompenhouwer (62) en Theo
Heutinck (61) voetballen bij GWVV 4 respectievelijk de
rechtsback , linksback en mid-mid van het laagste team
bij GWVV. Zij kijken het liefst vanuit hun positie over
een groot veld, met het spel voor zich. Tonny maar
liefst 55 jaar actief lid van GWVV geeft aan: “Ja dat is
een logisch gevolg op het feit dat de mensen langer
leven en doorwerken tot hun 68-ste, waarom zou je
dan ook niet langer doorgaan met het voetballen. Er
zijn veel te veel mensen die te vroeg stoppen”. Rien, lid
vanaf 1973 bij GWVV, vult hierbij aan; “Het totaalplaatje op een groter veld vind ik veel interessanter
dan 7 tegen 7 waar minder wedstrijdelement in zit als
11 tegen 11. Tenminste die keren dat ik het gespeeld
heb, ook het mindere fysieke contact dat je mag hebben spreekt me minder aan”.
Tonny werd lid in 1965. Op papier, dat was door de
slimheid (er hoefde dan eerder geen lidmaatschapsgeld
aan de KNVB te worden afgedragen) van de secretaris
Frans Mulder (sr). Destijds al een paar jaren hiervoor
actief. Zo werd er voor de club nog weer wat geld bespaard. Rien is wat later lid geworden omdat het zondagsvoetbal vanwege zijn geloof ‘not done’ was. Theo
werd, als 6- jarig jongetje uit Ulft (Ja, op de Pol..), net
als Tonny in 1965 lid. Vanwege zijn liefde voor de paarden/ponysport is hij er als junioren lid een aantal jaren
tussentijds uit geweest maar sloot enkele jaren later
weer aan omdat hij het voetbal toch te veel miste.
Hij
speelde hierna maar liefst ruim 25 jaar in het 1e elftal
van GWVV.
Op de vraag aan de ‘ouwe’ voetbalheren of het moeilijk
was voetbal na de coronatijd weer op te pakken zijn ze
eensgezind. Theo heeft de eerste trainingen wel als
‘erg raar’ ervaren omdat er geen fysiek contact mogelijk was. “Op 1,5 meter van elkaar blijven tijdens trainingen is toch wel vreemd zeker omdat voetbal een
contactsport is,” vult Rien aan. Tonny was er maar wat
blij mee, dat het sein op groen ging en er voor de zomerstop toch, met fysiek contact weer getraind kon
worden. Had er na de vakantieperiode pas weer getraind kunnen worden dan had hij gevreesd voor zijn
Boogbal nr. 1

“Het samen met z’n allen iets doen/bereiken geeft een
positieve boost vind ik altijd” zegt Rien. “En het is een
stok achter de deur, het is o zo makkelijk om te zeggen,
dit keer niet, de volgende keer maar weer. Als je het
gewoon bijhoudt op onze leeftijd dan blijf je fit”.
Het trainen vinden ze een goed middel om fit te blijven
en zo ’s zondags 90 minuten te kunnen spelen. Theo en
Rien halen beide hun dagelijkse beweging uit hun fysieke beroep in de bouw, Tonny als onderwijzer wat minder maar compenseert dit door 2x in de week naar
Sportschool Ketelaar te gaan. Over het trainen zegt
Rien: “Zeker in groepsverband doe ik het eerder dan
dat ik het alleen zou moeten doen. Zeker een stok achter de deur als al je medespelers er ook zijn, dan kan/
mag ik niet verzaken. En zondags kun je hierdoor je
voordeel halen door bepaalde acties goed te kunnen
uitvoeren.” Ook het thuisfront werkt hier aan mee,
want Paulien de echtgenote van Tonny traint bij Atletico. “Door elkaar te stimuleren, als je een avond een
keer niet zo’n zin hebt, om juist wel te gaan!” zegt Tonny.
Op de training, die verzorgd wordt door Frans van Hardeveld wordt er niet alleen maar partijtje gespeeld.
Theo vertelt: “Een goeie warming-up, en dan oefeningen met de bal, passen en trappen en afrondingsvormen. En op het eind van de training wordt er partijtje
gespeeld. Nee, we beginnen nooit zonder warming up
anders loop je alleen maar blessures op”.
Alle drie spelers spelen het liefst op natuurgras. Op de
maandag hebben ze toch meer last van de ledematen
als ze op kunstgras spelen, zeker nu ze wat ouder zijn.
Wel spelen ze graag op ‘een goede grasmat’ en niet op
een droog knollenveld, dan spelen ze liever wel op een
kunstgrasveld.
De medespelers zijn van een andere generatie hoofdzakelijk dertigers-veertigers. Tonny vindt dit hartstikke
mooi om met jongere mensen om te gaan. Niet alleen
maar om gaan met leeftijdsgenoten houd je van geest
ook een beetje jong. Nee, laat Theo weten, het klikt
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ook goed zo onder elkaar. “Het is ook hoe je er zelf in
staat en ik zie het totaal niet als een belemmering” vult
Rien aan. Tonny vind het zelfs prettig, het is misschien
wel prettiger dan als je alleen maar met vijftig-zestig
plussers voetbalt. Je hoort nog eens andere verhalen
en dat je zelfs op onze leeftijd nog eens een keer mag
‘Kroamschudden’ maakt het alleen maar leuker, lacht
Tonny.
Alhoewel ze in een recreatief elftal voetballen willen ze
zondags wel presteren. Ze willen winnen. Als de tegenstander beter is hebben ze er vree mee, maar de handdoek wordt uit voorhand niet meteen in de ring geworpen. De wedstrijden die je had kunnen winnen en toch
verliest, daar hebben ze het nog steeds moeilijk mee.
Verschillen tussen toen en nu vinden ze vooral in de
wedstrijdmentaliteit, vroeger werden de mouwen opgestroopt en ging het “d’ran”. Nu heb je er wel eens
paar tussen zitten van “vandaag heb ik niet zoveel zin”
en “’t kump wel goed”. Dat had je vroeger toch niet.
Voordeel is wel dat je tegenwoordig 5 wisselspelers
hebt en dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt.

Rien en Tonny wonen in Ulft “moar leaven in Varsselder-Veldhunten”. De verklaring voor Rien is heel simpel: “Het is gewoon waar je roots liggen, waar ben je
opgegroeid, daar ben je toch op de één of andere manier mee verbonden en dat gooi niet zo maar 1, 2, 3
weg. En het is ook geen wereldafstand tussen Ulft en
Varsselder, dan is de keuze gemakkelijk” Tonny kan dit
beamen en voegt er nog aan toe; “Beter als hier krijg je
het ook nergens.”
Belangrijk vinden ze met z’n drieën dat het voor de toekomst van GWVV van belang is dat de jeugd sociaal
actief betrokken blijft. Als vereniging actief blijven en
het aantrekkelijk maken voor de jeugd dat ze hier komen voetballen zodat ook straks senioren voetbal gegarandeerd is. Zorg dat je het goed voor elkaar hebt en
het goed georganiseerd hebt. Tonny geeft aan: “We
hebben hier bij alle elftallen een trainer, de trainingsspullen zijn perfect voor elkaar, elk elftal heeft leiders.
We hebben een schitterende accommodatie. Hoe vaak
komen we niet elftallen tegen waar één van de wisselspelers moet vlaggen. Dat is het enige dat je als vereniging moet doen, zorgen dat je het goed voor elkaar
hebt en zorgen voor een goede uitstraling. Zorgen dat
je de jeugd van GWVV gebonden/betrokken houdt, dan
komt dat wel goed. Fusie ook op lange termijn zou niet
mijn keuze zijn of het moet echt niet anders kunnen”
Op de vraag wat de verwachtingen zijn voor het seizoen 2020-2021 is Tonny heel resoluut; “Wi’j gaon veur
’t kampioenschap”. Nee, zegt Tonny hierna serieus:
“Wij strijden voor een mooi seizoen en hopen dat er na
dit seizoen nog wat volgt”. Rien vindt het altijd leuk dat
je bij de bovenste vier hoort, dat je het in elk geval ergens voor doet. Zo’n grauwe middenmoter is best mogelijk, maar ik hoop als team zijnde bij de bovenste vier
iets te kunnen betekenen. We kunnen het wel als
Boogbal nr. 1

team, als we tenminste compleet blijven. Theo geeft aan dat
het niet makkelijk zal worden,
zeker gezien de zwaardere indeling t.o.v. vorig seizoen.
Tonny wil nog wel een anekdote vertellen; Op een autoloze
zondag in 1975 vertrok GWVV 3
met paard en wagen (van Willy
v.d. Kuilen) naar Netterden om
aldaar te spelen tegen NVC.
Veel te vroeg arriveerden ze in
Netterden. Of er gewonnen
werd weet Tonny niet meer,
maar dat de terugweg gezellig
was en dat het bier en Jägermeister rijkelijk vloeide is hem
wel bijgebleven. Een lege krat
bier fungeerde als grote trom bij aankomst op de late
zondagavond in Varsselder. Dat een speler zich de volgende morgen met een gebroken sleutelbeen bij de
dokter melde was het gevolg. Naar zijn zeggen was de
dynamo in het voorwiel terecht gekomen. Zijn medespelers wisten wel beter, zij waren immers ook niet in
één rechte lijn op huis aangegaan.
Natuurlijk mag het trainingskamp naar Mallorca met
het 4e elftal in 2006 niet onvermeld blijven. Net als alle
topclubs op trainingskamp in het buitenland en dan in
hetzelfde seizoen ook nog kampioen worden. We waren allemaal strak in het pak. Iedereen in Mallorca
dacht dat ze te maken hadden met een team dat erg
hoog speelde. O.l.v. trainer Ton van Gelder heeft
GWVV 4 een aantal onvergetelijke dagen beleefd.
Op de laatste vraag hoelang ze nog door blijven voetballen geeft Tonny aan dat hij ontzettend blij is dat hij,
na een beroerte enkele jaren terug, weer aan het voetballen gekomen is. “Voetballen en het werk zijn voor
mij de drijfveer geweest om te revalideren en te komen tot hoe ik nu ben. Als ik zo blijf wil ik nog wel tot
m’n 75-ste door voetballen”. Rien geeft aan dat hij altijd verschoond is gebleven van grote blessures.
“Zolang als je dat niet hebt voel ik me niet verplicht om
te zeggen wanneer ik stop. Zolang je nog het gevoel
hebt: ik kan nog wat doen en loop niet alleen maar in
de weg, dan wil ik het nog wel een paar jaar vol houden.” Aanvoerder Theo geeft aan dat het plezier in het
spelletje het belangrijkste is om te bepalen wanneer of
je stopt. Als ze mij van alle kanten voorbij lopen en ik
denk: ”Wat moet ik hier dan nog?” Dan heeft het voor
mij geen zin. Ik moet er wel plezier in hebben, anders
moet ik eerlijk zijn en stoppen.

Dank voor jullie medewerking aan dit artikel voor de
Clubkrant 2020-2021.
De redactie
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Vieftig club
Nieuws

 De bestedingsdoelen voor het seizoen 2019-2020 zijn

H

elaas hebben we de Vieftig
cluboavend die gepland stond
voor 10 oktober moeten annuleren.
Hiervan zijn de Vieftigclub deelnemers tijdig van op de
hoogte gebracht. Wanneer het nu wel gehouden gaat
worden is nog niet bekend. Momenteel is het virus nog
onder ons en zolang dat het geval is gaan we nog geen
datum prikken. Mocht er onverwachts een wending
komen in de coronacrisis dan zullen we de deelnemers
van de datum op de hoogte brengen.
Verder Vieftig club ni’js;
 Wat betekent dit nu voor de bestedingsdoelen 20202021? Wij hebben de Vieftigclub deelnemers gevraagd bestedingsdoelen aan te dragen voor 1 oktober jl.. Het promoteam gaat hiermee aan de slag en
zal een bestedingsdoel van het bestuur,
een bestedingsdoel
van het promoteam
en een bestedingsdoel namens de
Vieftigclub deelnemers uitkiezen. Het
bestuur heeft inmiddels een bestedingsdoel aangedragen in
de vorm van Ballenkarren. Publieksbankjes langs het hoofdveld is door het promoteam aangedragen. Het bestedingsAls proef zijn er al enkele
doel van de deelneballenkarren in gebruik.
mers wordt binnenkort bekend gemaakt.
 Om de binding met de Vieftigclub deelnemers te blij-

ven behouden volgt er binnen niet afzienbare tijd een
verrassing voor alle deelnemers.

door het bestuur in gang gezet. De club scheidsrechters zijn inmiddels voorzien van nieuwe tenues. De
kleine doeltjes zijn van nieuwe netten voorzien en
het 3e bestedingsdoel materiaal/kledingkast zal na
overleg met het Stichtingsbestuur worden gerealiseerd.

Promoteamlid Dennis Lohschelder reikt aan een afvaardiging van de clubscheidsrechters de tenues uit.
 Freek en Arno hebben aangegeven te willen stoppen

met het promoteamwerk. Zij hebben vanaf de oprichting 15 juli 2013 in het promoteam zitting gehad.
Voorlopig zijn ze nog wel actief tot de volgende
Vieftigoavend maar we zullen op zoek gaan naar een
paar waardige vervangers om in dit enthousiaste,
gezellige, team zitting te nemen. Voorwaarde is dat je
dit voor minimaal 2 seizoenen doet.

 Mocht je als deelnemer een ander E-mailadres heb-

ben gekregen (ivm glasvezel) geef ons dit dan even
door via info@gwvv.nl. Aangezien wij alle correspondentie via de mail laten verlopen is dit wel zo handig.

 Nog geen Vieftigclubdeelnemer maar mocht je als lid,

donateur, supporter, sponsor, inwoner VV of je
draagt GWVV een warm hart toe, deelnemer willen
worden van de Vieftig Club stuur dan een E-mail naar
info@gwvv.nl. Wij zorgen er dan voor dat de deelnemer invullijst bij je
terecht komt. Je mag
natuurlijk ook iemand
van het Promoteam
aanschieten mocht je
deelnemer willen
worden.

Tot ziens en
blijf vooral gezond.
Het Vieftigclub
promoteam,
Jos Mulder, Freek van
Arragon, Arno Geurts,
Dennis Lohschelder
en Nico Immink.
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- de wedstrijdleiding is in handen van de Boogbalredactie.

2020/2021

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

Verdeling van de punten;
- als de speler uit de voorhoede een doelpunt scoort
levert dat 3 punten op.
- als een speler uit de middenlinie scoort levert dat 4
punten op.
- als een speler uit de achterhoede scoort levert dat 5
punten op.
- als een doelverdediger scoort levert dat 10 punten
op.
- als een doelverdediger de nul houdt levert dat 3
punten op.
- als een doelverdediger meer dan 4 doelpunten tegen
krijgt levert dat 3 strafpunten op.
- als een verdediger in een team speelt dat meer dan 4
doelpunten tegen krijgt levert dat 2 strafpunten op.
- als een verdediger uit een team geen doelpunten
tegen krijgt levert dat 2 punten op.
- als een speler uit het veld gezonden wordt levert dat
5 strafpunten op.
- iedere ronde wordt er ook een uitslag bepaald voor
het team in vorm van bv. 3-1 of 5-2 of 1-0. Het aantal
doelpunten dat door de 11 gekozen spelers gescoord is
in het doel van de tegenpartij worden bij elkaar opgeteld (stel bv. 3). Het aantal doelpunten dat de
gekozen keeper heeft doorgelaten (stel bv. 2 ). Dan is
de uitslag van het team dus 3-2. Als door een blessure
van de keeper deze niet in staat is mee te doen dan
telt het aantal tegen doelpunten van het elftal waarin
deze keeper speelt. Als op basis van deze uitslag de
trainer (lees deelnemer) heeft gewonnen dan ontvangt
hij 3 punten. Als hij op basis van deze uitslag heeft
gelijkgespeeld ontvangt hij 1 punt en als hij verloren
heeft dan ontvangt hij geen punten.

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

Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De Superelfcompetitie begint op zondag 1 november.

Omdat een bezoek de aankomende weken aan het
Dorpshuus de aankomende weken wel-niet mogelijk is i.v.m.
de corona maatregelen kan de opstelling nu ook digital
toegestuurd worden aan gwvvsuperelf@gmail.com.

Per persoon mag er maar één formulier ingevuld
worden en het moet uiterlijk vrijdag 30 oktober binnen
zijn.

Gr. Wedstrijdleiding

Iedereen veel succes gewenst,

De Spelregels:
- van elk GWVV-senioren team (le t/m 4e elftal) mogen
3 veldspelers geselecteerd worden. Waarvan 2 als reserve speler aangewezen dienen te worden.
- de keeper kan gekozen worden uit het Ie t/m 4e elftal,
maar let op: echter de keeper mag niet in één elftal
spelen van één der gekozen verdedigers.
- totaal zijn er dus 10 spelers, 1 keeper en 2 reservespelers.
- er is door de wedstrijdleiding een lijst samengesteld
met keepers, verdedigers, middenvelders en aanvallers
uit verschillende teams. De wedstrijdleiding bepaald
wie in welke categorie thuis hoort.
- de bedoeling is om nu een zo optimaal elftal te
creëren waarmee zoveel mogelijk punten zijn te verdienen.Het elftal dient een 3-4-3 opstelling te hebben.
(3 verdedigers, 4 middenvelders en 3 aanvallers).
- iedereen kan voor zijn elftal een originele naam
bedenken.
- iedereen kan zich als deelnemer in laten schrijven en
deelname is gratis.
- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is voorzien
beslist de G.W.V.V. super-elf wedstrijdleiding.

De wedstrijdleiding.

Boogbal nr. 1

VUL NU METEEN JE GWVV SUPERELF IN,
KIES JE ELF GWVV-SPELERS EN VERZIN
EEN MOOIE NAAM EN DOE HET
FORMULIER IN
DE BOOGBALCOPIEBUS OF MAIL NAAR
GWVVSUPERELF@GMAIL.COM
UITERLIJK VOOR 31 OKTOBER!
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05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

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

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

Sponsored by “Grandcafé & Stadsbrouwerij HendriXen”

01
02
03
04

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

Breng hier uw
Stem uit.
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Dat kump in de Boogbal

- Wij condoleren de familie Sloot met het overlijden
van Herman Sloot. Herman is jarenlang samen met
broer Jos eigenaar geweest van recreatiecentrum Slootermeer onze sub-sponsor.
Wij feliciteren:
- Niels en Silke Schweckhorst
met de geboorte van zoontje
Dim.
- fam. Vinkenvleugel met de
geboorte van zoontje Naud.

 We wisten niet dat sommi-

ge supporters familie van
elkaar waren, tenminste ze
stonden met z’n tweeën
samen op de (corona) stip.
Zo kom je nog eens wat te
weten.

 Klusploeg Theo en Beent zijn
bezig al de eikels van het
veld en stoep te halen. Komt
er een vrouw met kinderwagen langs en zegt "wat een
eikels" vraagt Beent aan
haar; "bedoel je ons?" Een
eindje verder begint ze te
lachen en zegt; "dat is wel
een goeie!!"

 Geen slangen opruimen,

gewoon lijnen trekken aldus
Willie Schut......
Naast staande foto zegt voldoende dachten we;

 Alle leden en sponsoren hebben

 Op zondag 4 oktober hadden

weer hun leden/sponsorpasje ontvangen. De adressen buiten Varsselder-Veldhunten werden bezorgd
door onze oude jeugdvoorzitter/
secretaris Jan Roes. ’s Avonds bij
thuiskomt had Lucy de gehaktballen warm en kon Jan gaan uitrusten
van de gemaakte kilometers. Kilometervreter Jan, bedankt!

alle GWVV supporters ondanks
de coronamaatregelen (spelen
zonder publiek) toch nog de
mogelijkheid om de wedstrijd
te volgen via een livestream. Er
werd hard gejuicht binnen de
huiskamers vooral bij de 3-2, als
Jochem Geerts koel blijft en de bal
beheerst binnen schiet. Goaaalll!

 Chiel le Comte zorgt er zelf voor

dat de tegenstanders ook binnen de lijnen op 1,5
meter blijven. Zaterdagavond had hij zo zwaar getafeld dat hij op zondagmorgen nog zo naar knoflook
meurde dat de stank niet te harden was en de tegenstander maar wat graag afstand hield.

 Marie José Cornielje één van de vaste supporsters

van GWVV 4 kon op de Munsterman te Silvolde
haar geliefde elftal niet vinden. Bij aankomst zei ze
dan ook; “Goh, ik zag jullie helemoal niet, totdat ik
wat geels door de struuken zag.” Dit was natuurlijk
voer voor de oplettende luisteraar; “Oh, i’j bedoelt
Carlo zeker.” Voor dat ze er erg in had wat ze gezegd had; “O nee hé, dat kump
toch niet in de Boogbal”. Ja,
Marie dat staat in de Boogbal.

 Nieuwe supporter bij GWVV 2

genaamd Liam, draagt al de
nieuwe kledinglijn van GWVV.
Liam was niet erg tevreden
over de wedstrijd die GWVV 2
verloor van fc Bergh. Het spel
was niet om aan te zien zoals
uit de foto wel blijkt.

 Voor de redactie van De Boogbal

had dit ook weer z’n voordelen er
kon tegelijkertijd gewerkt worden
aan de Boogbal die er aan stond
te komen en en passant werd
er meteen een wedstrijdverslag geschreven voor op de
site. Zo heeft elke nadeel ook
weer z’n voordeel zullen we
maar zeggen.

 Livestream werd mede mo-

gelijk gemaakt door VDVV,
waarin Joris ten Have en
Wim Klompenhouwer een
belangrijke
rol speelden. Dank!

 Mistery opgelost, Niels terug
gevonden in Vragender.

Boogbal nr. 1
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Seizoen jeugd 2020-2021 is van start

D

it seizoen is gestart bij de jeugd met de unieke samenwerking tussen Ulftse
Boys, SDOUC, GWVV en NVC, de samenwerking is op 1 juli officieel bekrachtigd
door de voorzitters van de 4 voetbalverenigingen
Op naaststaande foto tekenen de
voorzitters van de 4 verenigingen:
Elly Geurtsen (NVC), Jan Aalders
(GWVV), Ben ten Broek (Ulftse
Boys) en Frans Stieber (SDOUC) de
samenwerkingsovereenkomst.
Na maanden van voorbereiding
hebben we begin juni de indelingen
gecommuniceerd en hebben we de
begeleiding op ieder team zo goed
als afgerond.
Jeugdkader G.W.V.V.
Om de communicatie te vereenvoudigen hebben we een handleiJEUGDZAKEN telefonisch te bereiken; ding jeugdvoetbal gemaakt, deze
handleiding is bestemd voor alle ouders, trainers en begeleiders die betrokken
Olaf Dickmann 06-30612201
zijn bij de jeugdteams, de handleiding is te vinden op de websites van de 4 voetbalverenigingen.
GWVV trainers/leiders/grensrechters
In het nieuwe seizoen zijn we gestart met 25 GWVV jeugdleden verdeeld over
Jo 19-1
Thomas Wissing
13 teams, door de samenwerking kan nu nog meer geselecteerd worden op de
Sam Overbeek
leeftijd, niveau en geslacht, met als resultaat dat er gespeeld wordt van de 5
klasse tot aan de 1ste klasse door onze jeugdleden.
Jo 17-2
Milan Frazer
We hebben ook 8 leden die in de begeleiding actief zijn verdeeld over 7 teams,
Jo 15-2
Cas Aalders
dit is een mooi aantal in verhouding met de aantal jeugdleden
Jo 13-3
Olaf Dickmann
De trainingen zijn half augustus weer begonnen en voor de 35 jeugdteams is
Jo 11-1
Rudi Roseboom
hiervoor een trainingsschema samengesteld, insteek voor dit schema was dat
elk team één keer bij SDOUC en één keer bij Ulfste Boys traint, van tien teams is
Jo 10-1
Jacco te Kaat
ook een trainingsavond bij GWVV gepland, dit zijn teams waar ook GWVV speMo15-1
Dirk Wanders
lers bij zitten.
Op de zaterdag zijn er gemiddeld één of twee thuiswedstrijden ingepland, we
hebben ervoor gekozen om de ene week een ochtendblok in te plannen met pupillenwedstrijden en de andere
week een middagblok met juniorenwedstrijden, ook hebben we ervoor gekozen om vanaf dit seizoen met vergoedingen te gaan werken voor de scheidsrechters omdat afgelopen seizoenen het steeds moeilijk was om dit in te
vullen, dus vanaf dit seizoen worden de wedstrijden geleid door een aantal senioren en een aantal enthousiaste
jeugdspelers, we hebben tot nu toe een lijst met 9 namen, dus al een mooi aantal om mee te starten.
Ook willen we weer starten met de pupil van de maand, dit om de jeugd weer meer binding te laten krijgen met de
club, verder kijken we ernaar om andere activiteiten voor de jeugd rondom de wedstrijden van het eerste te organiseren.

We wensen alle jeugdspelers en begeleiding een sportief en succesvol seizoen.

Olaf Dickmann, Jeugdzaken

Jeugdverhalen

Mees ontmoet zijn grote
idool Frenkie.

Samuel van Mulligen JO15-3

V

orig seizoen zat ik samen met UB en NVC in een team,
dit jaar is SDOUC er ook bij gekomen en in mijn ogen heb ik
een leuk team, al ik ben wel de enige die van GWVV komt.

Wedstrijd 0-4 gewonnen!!! (wedstrijd verslag)

Op zaterdag 26 september wonnen we (SDOUC/UB/GWVV/
NVC) tegen v.v.Vorden.
10 minuten na de aftrap scoorden we onze eerste doelpunt
bij v.v.Vorden, 0-1. In de tweede helft werden er 3 doelpunten gemaakt en in het laatste kwartier maakte we helaas nog wat kleine fouten, maar wij hielden de stand vast.
In de wedstrijden daarvoor speelden we niet zo goed, maar
vandaag lieten ze ons een prachtige voetbalwedstrijd zien.
Het is de eerste wedstrijd die we dit seizoen gewonnen
hebben. Wij maakten zelfs samen een foto in het doel.
"Jullie hebben het allemaal heel goed gedaan!", zeiden de
trainers.
Boogbal nr. 1
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Planning najaarscompetitie op de Buitenham
Datum
10-10-2020
17/10/2020
24/10/2020
24/10/2020
31/10/2020
31/10/2020
7-11-2020
7-11-2020
14/11/2020
21/11/2020
21/11/2020
28/11/2020
28/11/2020
5-12-2020
5-12-2020
12-12-2020
12-12-2020

Begintijd
14:30
vrij weekend
ochtendblok
ochtendblok
13:00
13:30
ochtendblok
ochtendblok
beker/inhaal
ochtendblok
ochtendblok
13:00
13:30
ochtendblok
ochtendblok
13:30
14:00

Thuisteam
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC Jo17-1

Uitteam
Terborg/Silvolde Jo17-1

ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC /SDOUC
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC Jo15-3
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC Jo17-3
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC

Fc Bergh Jo15-3
Grol Jo17-4

ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC Jo13-3
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC Mo17-2
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC Mo15-1
ST: Ulftse Boys/GWVV/NVC/SDOUC Jo19-3

Doetinchem Jo13-1
Terborg/Silvolde Mo17-1

Dvc Mo15-1
Ajax B. Jo19-1

De KNVB is dit seizoen gestart met de 4 fase competitie voor de jeugd t/m O12
Na de 1ste fase (5 wedstrijden) komt er een nieuwe indeling en programma
Als de 2de fase (7 wedstrijden) bekend is worden de ochtendblokken ingepland

Dorpsnieuws

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

Dorpsagenda
Ivm de Coronamaatregelen geen Dorpsagenda

UPDATE KOM ES KIEKEN!

Aankondiging!

M

isschien overbodig, maar toch willen we graag de
leden en achterban van onze vereniging informeren wat
de huidige situatie is omtrent onze activiteiten.
Het is iedereen duidelijk dat deze sinds maart dit jaar
zijn gestopt door het Coronavirus.
Het wachten is op groen licht van de regering, maar
hoe lang dat gaat duren is onzeker. Het kan volgend
jaar zijn, maar misschien ook later.
De kaarten die zijn verkocht voor de voorstelling “De
Roddeltante” die eind maart dit jaar zou worden gehouden, blijven geldig.
Zodra er nieuws is zullen we dat direct melden.
Pas goed op jezelf en blijf gezond!
We hopen dat we weer snel kunnen zeggen “KOM ES
KIEKEN!”

Het Bestuur
21-08-2020

De jaarlijkse donateursactie
van de fanfare komt er weer aan.

Dit jaar een beetje anders dan ‘normaal’.

V

anwege het coronavirus zullen wij als fanfare wat
minder in beeld zijn voor u. Concerten kunnen helaas op
dit moment niet doorgaan, maar dat betekent niet dat
onze kosten ook stil liggen. Onze repetities gaan in kleinere groepjes en houdend aan de coronamaatregelen
wel door zodat wij, wanneer het weer mogelijk is, ons
van de beste kant kunnen laten zien en horen.
Daarnaast loopt onze subsidie steeds verder terug, dus
hebben wij uw financiële steun hard nodig.
Dit jaar houden wij de donateursactie zonder persoonlijk contact. U kunt uw bijdrage doneren door een bedrag over te maken op de rekening van de fanfare.
NL 71 RABO 0153 1925 26 t.n.v. Fanfare St. Gregorius
Daarnaast is het ook mogelijk om een envelop met uw
gedoneerde bedrag, gericht aan de fanfare, bij
Maarten Wijkamp in de brievenbus te doen.
Pastoor Reulinkstraat 3 te Varsselder.

Alvast dank voor uw donatie!
Boogbal nr. 1
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kunt u deze stellen aan Wim Klompenhouwer. Hij is de
projectleider /aanspreekpunt voor wat betreft het lopende woonwensenonderzoek.
Vanuit Vereniging Kerkgebouw werd er gemeld dat
men in de afrondende fase zit wat betreft overname
van de begraafplaats, een mooie ontwikkeling.

VDVV
Nieuws
VDVV kijkt terug op een geslaagde dorpsavond

(corona proof )
16 september was er de jaarvergadering/dorpsavond
georganiseerd door VDVV. Naast de standaardzaken
vanuit VDVV werd er afscheid genomen van een 3-tal
bestuursleden. N.a.v. de al eerder gedane oproep hebben zich ondertussen al enkele personen gemeld, die
wel in de vorm van een snuffelstage willen meekijken
over wat VDVV zo allemaal op de achtergrond voor
Varsselder-Veldhunten betekend.
Hebt u ook interesse, mail dan naar
vdvv@varsselderveldhunten.nl
Ambieert u geen bestuursfunctie maar wilt u wel projectmatig meedenken, dan horen wij ook graag van u.
We hebben een diversiteit aan lopende projecten.

Het grootste nieuws deze avond kwam vanuit bestuur
Dorpshuus. Zij deelden mede dat de geplande verbouwing die tijdelijk was stilgezet, vanwege "corona", toch
van start gaat. Met deze verbouwing wordt er gewerkt
aan een stukje toekomstbestendigheid, maar ook toegankelijkheid van ons Dorpshuus. De 1e aanzet van de
verbouwing is ondertussen zichtbaar.
Als gevolg van deze beslissing gaat ook het volgende
project weer verder, de ontwikkelfase in namelijk de fysieke verbinding tussen het Kerkgebouw en Dorpshuus en de
herinrichting van de voorzijde
van het kerkgebouw. Dit project is een samenwerking tussen Vereniging Kerkgebouw/
Dorpshuus en VDVV.
Bovenstaande projecten kunnen alleen gerealiseerd worden als we met zijn allen nog
een keer bereid zijn om de
handen uit de mouwen te steken. Zonder onze vrijwilligers
zijn we niets, U bent ons grootste kapitaal !!.

Samen zorgen we ervoor dat het in
Varsselder-Veldhunten niet alleen goed wonen is,
maar bovenal goed laeven is.
Doe mee, denk mee, help mee !!

Uitslagen beker/competitie senioren
Het ledenaantal blijft rond de 200 huishoudens redelijk
stabiel. Hoe meer leden, hoe meer draagvlak, des te
groter de invloed die wij kunnen uitoefenen.
Nog geen lid meld je nu aan Dit kan via de website of
schiet een van de bestuursleden aan.
Goed nieuws was er ook te melden vanuit basisschool
Pius X. Op teldatum 1-10-2020 telt de school 67 leerlingen. Richting einde schooljaar ± 75. De komende jaren is er voldoende instroom en een relatief lage uitstroom. Een mooie tendens !! Daarnaast werd er gemeld dat er binnenkort op initiatief van VDVV samen
met de basisschool / VVN en politie een vekeersactie
zal plaatsvinden, gericht op bewustwording van de
snelheid in de Hoofdstraat en parkeergedrag in de
schoolzone.
Vanuit het woonwensenonderzoek werd er gemeld dat er met
de diverse grondeigenaren van
de diverse locaties is gesproken.
Zij dienen uiterlijk 15 oktober
een (stedebouwkundig) plan ingediend te hebben bij
de gemeente. Vervolgens is de "werkgroep woonwensen " weer aan de beurt om te kijken hoe er matches
gemaakt kunnen worden.
Afgesproken is met de gemeente dat dit woonwensenonderzoek elke 4 jaar zal plaatsvinden vanuit VDVV. De
woningmarkt/behoefte is immers een levend verhaal.
Zijn er vragen over het woonwensenonderzoek, dan
Boogbal nr. 1

BEKER
30-8-2020

GWVV

Halle

3

0

30-8-2020

VIOD 3

GWVV 2

3

4

30-8-2020
30-8-2020
6-9-2020
6-9-2020
6-9-2020
6-9-2020
13-9-2020
13-9-2020
13-9-2020
13-9-2020
COMPETITIE
20-9-2020
20-9-2020
20-9-2020
20-9-2020
27-9-2020
27-9-2020
27-9-2020
27-9-2020
4-10-2020
4-10-2020
4-10-2020
4-10-2020

VIOD 8
GWVV 4
Westendorp
GWVV 2
GWVV 3
Ulftse Boys 3
SJO/SSA HMC '17
OBW 3
Ulftse Boys 4
GWVV 4

GWVV 3
Gendringen 3
GWVV
SDOUC 2
Etten 4
GWVV 4
GWVV
GWVV 2
GWVV 3
SDOUC 6

1
1
2
1
1
3
1
4
2
5

2
5
9
3
0
8
3
3
3
4

AD '69
GWVV 2
GWVV 3
Silvolde 4
GWVV
Groessen 2
SVGG 4
GWVV 4
GWVV
GWVV 2
GWVV 3
Gendringen 4

GWVV
Peeske 't 2
Bredevoort 3
GWVV 4
KSV
GWVV 2
GWVV 3
Ulftse Boys 4
SC Meddo
DVC '26 4
Meddo SC 3
GWVV 4

2
4
2
0
0
2
2
3
3
1
1
3

3
0
0
3
1
1
1
2
2
1
3
2
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Programma G.W.V.V.
Datum
11-10-2020
11-10-2020
11-10-2020
18-10-2020
25-10-2020
25-10-2020
25-10-2020
25-10-2020
1-11-2020
1-11-2020
1-11-2020
1-11-2020
8-11-2020
8-11-2020
8-11-2020
8-11-2020
15-11-2020

Tijd
Thuisteam
09:30 FC Winterswijk 11
10:00
GWVV 4
14:00
Kilder
14:00
GWVV
09:30
OBW 3
10:00
GWVV 3
12:45
Varsseveld 6
14:00
Ulftse Boys
09:30
GWVV 2
10:30 FC Dinxperlo 4
11:30
GWVV 4
15:00
GWVV
10:00
Angeren 2
10:00
GWVV 3
10:30 Westendorp 2
14:00
Etten
10:00
Gendringen 3

Uitteam
GWVV 3
SVGG 3
GWVV
FC Bergh
GWVV 2
Vosseveld 3
GWVV 4
GWVV
RKPSC 2
GWVV 3
VVG '25 5
MEC
GWVV 2
RKZVC 5
GWVV 3
GWVV
GWVV 3

SILVOLDE
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Standen senioren seizoen 2020 - 2021
STAND 1e PERIODE

4e klasse C
Club
SJO/SSA HMC '17
SC Meddo
GWVV
Keijenburgse Boys
KSV
't Peeske
Ulftse Boys
FC Dinxperlo
AD '69
FC Bergh
Kilder
Ajax B
Etten
MEC

Gespeeld Punten voor tegen
2
3
3
3
2
3
3
1
2
2
3
3
2
2

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

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

1
4
5
5
1
2
8
1
6
3
6
6
8
9

Res. 3e klasse
Club
RKPSC 2
Groessen 2
DVC '26 4
SC Rheden 2
Angeren 2
FC Bergh 2
GWVV 2
MASV 2
OBW 3
VVO 2
Sprinkhanen 2
't Peeske 2

Res. 7e klasse
Club
SVGG 3
Varsseveld 6
Gendringen 4
Silvolde 4
FC Bergh 5
GWVV 4
VVG '25 5
Ulftse Boys 4
Ulftse Boys 3
NVC 3
Concordia-W 11
Westendorp 2

Gespeeld Punten voor tegen
3
3
2
2
2
3
3
2
3
0
2
3

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

13
9
5
8
6
8
6
7
4
0
4
3

3
8
2
6
5
5
3
7
10
0
9
15

Club
SJO/SSA HMC '17
SC Meddo
GWVV
Keijenburgse Boys
KSV
't Peeske
Ulftse Boys
FC Dinxperlo
AD '69
FC Bergh
Kilder
Ajax B
Etten
MEC

Res. 7e klasse
Club
Ajax B 4
RKZVC 5
SC Meddo 3
FC Winterswijk 11
KSV 4
SVGG 4
GWVV 3
Bredevoort 3
Erix 4
Vosseveld 3
Etten 5
FC Dinxperlo 4

Gespeeld Punten voor tegen
2
3
3
3
2
3
3
1
2
2
3
3
2
2

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

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

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

9
9
9
6
3
3
3
3
0
0
0
0

18
12
10
6
10
4
4
3
2
2
5
0

Topsoorderslijst GWVV senioren

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

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

17
18
18
9
11
8
8
4
1
4
5
1

2
4
5
3
6
5
13
9
9
14
16
18
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Tom Wanders
Cas de Neling
Ron Prinsen
Chiel le Comte
Twan Berndsen
Jochem Geerts
Pascal sloot
Kris Hebbink
Bob Zweers
Wessel Immink
Glenn Robben
Mart de Leeuw
Rick Witteveen
Rick Hendrixen
Sven Huls

pagina 27

1
4
5
5
1
2
8
1
6
3
6
6
8
9

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

5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
4
5
7
4
5
8
5
10
14
9

