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te sturen. Op de site zullen we hiervoor ook een artikel
maken. Vul hem in en doe mee om het seizoen 20202021 nog spannend te maken. In deze Boogbal geen
Opvallend op de Buitenham zoals jullie van ons gewend
zijn. Maar een artikel van projectlid Johan Helmink over
de stand van zaken betreffende de aanbouw van het
Dorpshuus.

Nieuws
W

e zitten alweer aan het eind van het jaar.
Bijna een jaar geleden sprak onze voorzitter de volgende
afsluitende woorden in zijn Nieuwjaarstoespraak;

“Ik sluit af met u allen een fantastisch jaar toe te wensen, ik breng graag een toost met u uit op 2020.“
Die woorden hielden niet lang stand want half maart
zaten we midden in een pandemie en hadden we nog
niet kunnen bedenken dat dit wel eens heel lang zou
kunnen gaan duren. We kunnen rustig stellen dat het
een ontzettend bewogen jaar is geweest.
Niet alleen op sportief gebied maar ook in ons privé
leven en op de werkvloer. Als we een jaar geleden tegen elkaar zouden hebben gezegd; In 2020 spelen we
wedstrijden zonder publiek of zelfs helemaal geen
competitiewedstrijden, ik mag geen verjaardagspartij
houden, ga niet op bezoek bij mijn kwetsbare ouders/
schoonouders en ik mag niet naar mijn werk omdat ik
een beetje verkouden ben, dan zouden ze je voor gek
hebben verklaard. Maar toch is het na 9 maanden coronacrisis al de ‘normaalste’ zaak geworden. Termen
als Pandemie, intelligente/gedeeltelijke/harde lock-

down, Coronaregels, huidhonger, knuffelcontacten,
wegkijkseks, raamvisite, vaccinado, vaccinono, coronagolf, quarantaine, persco, persmo, vliegschaamte, anderhalvemetersamenleving enz. zijn gaan behoren tot

onze dagelijks gebruikte taal. En de leukste die gisteren
binnenkwam daar houden we ons aan vast Vaccinelichtje. Het lichtstipje aan de horizon waarin iedereen is
gevaccineerd. Onze gezondheid staat voorop en dan
zijn de telkens aangescherpte regels heel begrijpelijk,
alhoewel dat voor sommigen niet altijd is te accepteren.
De vorige keer schreven we in het redactienieuws;
“We wachten af, voorlopig voetballen we nog en laat
dat in godsnaam zo blijven.” In het weekend van 10
oktober voetbalden we zonder publiek maar een paar
dagen later op 13 oktober kwam er definitief een tijdelijke stop. Ook trainen was niet mogelijk. Een bittere pil
nadat we ook het seizoen 2019-2020 niet hebben af
kunnen maken. Ja, je zag het aankomen en we zien
voorlopig ook nog geen perspectief met de oplopende
cijfers, want met de harde lockdown op 15 december
werd ook het klein beetje hoop over het aangekondigde trainen per half januari in teamverband tot 27 jaar
de grond in geboord.
Gelukkig heeft de jeugd wel z’n trainingen/partijtjes
kunnen doen en zo nu en dan wat onderlinge wedstrijdjes kunnen spelen. In deze Boogbal zal Olaf Dickmann hier onder jeugdnieuws wat over schrijven. Verder weinig voetbalnieuws van de seniorenelftallen, in
dit voetballoze tijdperk. We hebben wel alle elftallen
de gelegenheid gegeven om wat op papier te zetten en
daar is door de meeste elftallen gebruik van gemaakt.
Verder in deze Boogbal de Kerstwens van onze voorzitter, de gebruikelijke column van Jos Mulder, Sponsorcommissienieuws, Vieftig Club ni’js, In de Aanval en
een klein beetje Dorpsnieuws in deze komkommertijd.
Voor de GWVV –superelf die in het water dreigde te
vallen hebben we 16 februari 2021 gekozen als uiterlijke deadline om het inschrijfformulier in te vullen en op
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Als redactie hebben we, om de binding te houden met
de leden, besloten om toch een Boogbal uit te brengen. In november hebben we de Boogbal niet uitgebracht omdat er totaal niets te melden was. Deze
Boogbal zal ook niet uitpuilen van voetbalnieuws maar
dat wat we aan nieuws kunnen brengen doen we. Tevens werden we geconfronteerd met het feit dat Nico
wegens ziekte minder beschikbaar is en hij toch wel het
grootste deel van het Boogbalwerk op zich neemt.
Maar gelukkig hebben Stijn en Lucia doorgepakt en
mbv Nico toch nog een waardige Boogbal kunnen publiceren. Zo kun je zien dat je ook samen iets kunt bereiken als er iemand even niet aan toe komt.
Hierover heeft onze penningmeester/bestuurslid nav
zijn verzonden ‘noodkreet om digitale hulp ’ een verontwaardigd artikel geschreven in deze Boogbal.
Kwetsbaarheid binnen een vereniging kan voorkomen
als er plotseling iemand niet zijn vrijwilligerswerk meer
kan uitvoeren. Daarom hopen we dat de vraag aan de
leden ter harte wordt genomen. Want samen zorgen
we ervoor dat het bij G.W.V.V. niet alleen maar goed is
om te spelen maar ook bovenal dat de randvoorzieningen zo zijn ingericht dat we kunnen spelen.
Doe mee, denk mee, help mee!!
Op de Cover deze keer de kerk in verbinding met het
Oosterlicht die vanaf het Dorpshuus wordt uitgestraald. Ook dit jaar zal het Oosterlicht weer volop verbinden tussen de buurtdorpen. Volgend jaar zal
hoogstwaarschijnlijk ook de feitelijke verbinding zijn
gelegd tussen Het Dorpshuus en het Kerkgebouw. In de
inzetjes de Aanbouw van het Dorpshuus, de tractorruimte in aanbouw en de keepersschool van de jeugd
samenwerkende verenigingen UB/GWVV/NVC/SDOUC.
De volgende Boogbal staat gepland voor 26 februari
2021 we hopen dat er dan meer perspectief te bieden
valt en dat het balletje dan inmiddels misschien alweer
rolt. We zullen zien wat er uit de hoge hoed van de
KNVB tevoorschijn komt. (zie artikel KNVB media pag 5)

Ondanks alle beperkingen iedereen
fijne warme kerstdagen en een gelukkig 2021
Veel leesplezier met de 2e Boogbal seizoen 2020-2021!
De redactie

Kerstwens
Van de Voorzitter

D

at is normaliter de titel bij de laatste
editie van het kalenderjaar. Echter zal mijn woordje dit
keer niet alleen de kerstwens zijn. 2020 werd vanaf
maart door Covid 19 beheerst. Veel ongekende maatregelen werden ingezet om corona de kop in te drukken, hetgeen wat tot op de dag van vandaag nog
steeds niet is gelukt. Het ligt dan ook voor de hand dat
ik maar 1 kerstwens heb dit jaar! Laten we hopen dat
we alles weer snel onder controle hebben en weer snel
terug kunnen naar het normale leven. Uiteraard met
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alles wat daar bij hoort, dat wat we nu op dit moment
allemaal zo missen.
Half oktober bereikte ons ook het nieuws dat Nico Immink ernstig ziek bleek te zijn. Samen met André Jansen ben ik naar Nico en Sandra toegegaan. We hebben
daar een gesprek gehad zoals we Nico en Sandra kennen, nuchter en met volle moed in het leven staan.
Nico is inmiddels met de behandelingen gestart. Nogmaals wil ik Nico, Sandra, Wessel en Sjoerd heel veel
sterkte toewensen in deze zware periode. Waar we
kunnen, zullen we jullie steunen. Tijdens dit gesprek
hebben we ook alle werkzaamheden van Nico besproken voor GWVV. Verderop in deze uitgave komt André
hier op terug. Ik wil iedereen vragen hier waar mogelijk
hulp aan te bieden.
Dat deze Boogbal is uitgekomen hebben we onder ander te danken aan Stijn Marcus en Lucia Heutinck. Hun
hebben zich er voor ingezet om in overleg met Nico en
PrintX toch een Boogbal uit te brengen. We zijn hen
daarvoor bijzonder dankbaar.
Ten tijde van dit schrijven is het nog geheel onduidelijk
hoe het seizoen 2020-2021 zal aflopen. De KNVB heeft
al wel wat opties geopperd. Mijn inziens is dit nog veel
te voorbarig om daarover te speculeren. Laten we
eerst zien dat we weer “normaal” aan het trainen komen. Hetgeen waar we allen zo naar verlangen.
Helaas hebben we ook moeten besluiten de nieuwjaarsreceptie te annuleren. Hoogtepunt van deze receptie is elk jaar weer de huldigingen. Uiteraard houden de jubilarissen hun huldiging te goed. Wij zullen
zodra het weer kan dit laten plaatsvinden. Ook is het
goed denkbaar dat we dit een jaartje opschuiven. Verder hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering in oktober moeten annuleren. Of we deze in het voorjaar
kunnen houden is op dit moment ook onduidelijk. Zodra dit op een verantwoorde manier georganiseerd kan
worden zullen we dat zeker doen.

Tot slot wil ik iedereen ondanks alles hele fijne feestdagen toewensen. Ook wens ik iedereen een fijne jaarwisseling toe en uiteraard een fantastisch 2021.
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Overstappen?
door Jos Mulder

N

u had ik kunnen beginnen om iets
over corona te berichten, maar die
info is ons nu wel duidelijk. We zijn toe
aan een luchtig verhaal waar we allemaal wel iets herkenbaars in kunnen
vinden. Wat we evt. misschien nog
niet wisten is dat er in de jaren 60,70,80 ook al sprake
was van transfers van je club naar een andere club.
Veel oudgedienden maakten in die jaren de overstap
naar g.w.v.v om daar vervolgens jaren van dienst neer
te zetten. Meestal ging hier een situatie aan vooraf van
een goede vriend of vriendin c.q. familielid, die je aanspoorde om zijn/haar club te komen versterken. Makelaars had je in die tijd nog niet, en veelal gebeurde dit
in het café van Mulder. De thuishaven van de harde
kern en voetbalfans. Je werd daar ook onthaald met
het nodige bier en gehaktballen. Na enkele bezoeken
was de deal dan meestal wel rond en kon er een lid
bijgeschreven worden. Deze papieren lagen dan ook
binnen handbereik zodat ze zich nauwelijks konden
bedenken.
Eenvoudig was dat niet altijd want bij de supporters lag
dat toentertijd nog vrij gevoelig. Je werd compleet genegeerd en nog net niet beveiligd en/of verbannen bij
je club of dorp. In de streekderby’s was dat vaak ook
zichtbaar. Er werden kamikazeacties op je uitgevoerd
met gestrekt been en het nodige knijpwerk in je kruis.
Voor de nieuwelingen een kwestie van overleven en
vooral heel onder de douche zien te komen. Geknokt
werd er ook nog wel eens. Ik herinner me nog een
wedstrijd bij Gaanderseboys waarbij er in op en rond
het veld een complete knokpartij gaande was. Onze
supporters lieten zich echter niet onbetuigd, en we
waren in het voordeel dat er enkele supporters getraind waren bij de commando's die niet met zich lieten sollen. Met een tandje minder ging de terugreis
dan weer richting huis. De scheids sprintte naar zijn
auto met het tenue nog aan om zich in veiligheid te
brengen, en om zich thuis maar te douchen. Meestal
naar een paar biertje werd erom gelachen en weer
naar de volgende wedstijd toegeleefd.
Het kwam wel eens voor dat een speler niet beschikbaar was om zondags te spelen, dit kwam door zijn
dienstplicht op de kazerne. Voorbeeld hiervan is dat
Theo te Kaat niet kon spelen, en we hem eigenlijk niet
konden missen in een streekderby. Frans Mulder sr
kreeg hier lucht van en schreef een verzoek om vrijstel-
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ling dat weekend naar de officier van dienst. Deze brief
kreeg ik onlangs in handen met goedkeuring om het te
plaatsen. Auteur rechten voorbehouden is in deze tijd
ook van belang. Dit zijn leuke herinneringen om eens
terug te kijken hoe het voetbal leefde in die jaren. Voor
velen een onderdeel om je dagelijkse stress en vrije tijd
een plek te geven.De passie en beladenheid is nog
steeds aanwezig maar het verbinden voor eeuwig aan
een club is nu stukken minder. Als ik nu naar oude foto's kijk zie ik veel oudgedienden die er elk jaar bij
stonden op de foto's. Bij de foto's van enkele jaren terug en nu, moet ik soms vragen wie ze zijn en waar ze
vandaan komen, of gebleven zijn. Maar ik zie ook foto's
van nu waarbij leden en fluiten, spelen klussen en een
bestuursfunctie hebben binnen de club.
Ook zie ik een vast groep sponsoren die al jaren op de
borden rond het veld, d.m.v advertenties de club steunen. Ook in de Boogbal en de Vieftigclub is er een positieve groep sponsoren aanwezig. Hiervoor mijn dank
want dit bied de club mogelijkheden om te blijven bestaan. En mocht je ergens nog een vriend of vriendin
hebben die nu nog twijfelt om over te stappen, of lid
wil worden. Trek ze de kantine in en voer hem of haar
een paar liter bier en een gehaktbal, en het volgende
lid is in aantocht. Bij twijfel dit nogmaals herhalen totdat de aanmelding een feit is.

Vieftig club
Ni’js

Bier, Braadworst en Borsten

O

m 2 redenen is 15 juli 2013 een belangrijke datum.
Allereerst omdat GWVV toen 50 jaar bestond, maar natuurlijk ook omdat de Vieftigclub het levenslicht zag.
Ik weet nog goed dat Nico Immink maandags met de
Oerse kermis met een zelfgemaakte button leden ging
werven. Vandaag de dag telt de Vieftigclub 109 sterren.
Jammer genoeg was er dit jaar geen Vieftigclubavond
i.v.m. corona. Toch hebben wij als promoteam dit niet
voorbij laten gaan. Alle leden hebben een envelop met
begeleidende brief, een aantal consumptiemuntjes en
een neutje gehad. Normaliter beginnen we de Vieftigclubavond altijd met een borreltje. Nu kon iedereen
thuis genieten van een
neutje. Zo ook ikzelf, en
tijdens dat moment
dacht ik aan de bestedingsdoelen die we met
ons allen al aan onze
club geschonken hebben. Zo hebben we bijgedragen aan het kassahok/tassenrek, de ballenvanger aan kerkzijde,
nieuwe netten in doeltjes, een prachtig jeugdkamp, nieuwe ballen
voor de jeugd, ballenkarren, tenues voor
scheidsrechters en
grensrechters, jaarlijks
een wedstrijdbal bije een Rik neemt de envelop met dank
in ontvangst. Op de achtergrond
wedstrijd van het 1
kijkt Hennie dorstig toe!
Boogbal nr. 2

elftal, vast bedrag voor de
jeugd en onderhoud van het
complex. De Vieftigclub is zo
een mooi extra potje voor de
club.
Waar ook dankbaar gebruik
van wordt gemaakt, en ook
niet onbelangrijk is de gezelligheid op de Vieftigclubavonden en de voetbalreisjes
in binnen en buitenland.
De avonden worden low
budget uitgevoerd, maar
worden nog steeds goed bezocht. Zo is bakker Paul
Tractor opslag
Berntsen als gastspreker
Bestedingsdoel
langs geweest en hebben we
Seizoen 2020-2021
een hele foute DJ op één van
wordt /is gerealiseerd!
de avonden gehad. Fred
Baars kwam langs met zijn koffer vol met voetbalverhalen, Luc ten Brinck heeft een avond muzikaal omlijst, en
de laatste avond waren er drie kearls uut oer, om een
muzikale Quiz te houden.
Als ik dan toch herinneringen aan het ophalen ben, de
voetbaluitjes met de bus mogen dan zeker niet ontbreken. De eerste keer met een bus naar die heimat. Topclub MSV Duisburg werd bezocht. Een deel van de
groep heeft de wedstrijd niet eens gezien, alleen de
currywurst en bier hadden hun aandacht. Ikzelf had
aandacht voor andere dingen. Twee zoontjes van een
vriend had ik beloofd om voor hun verjaardag mee te
nemen naar een wedstrijd van MCV Duisburg. Daar
aangekomen moesten we eerst een sjaal van MSV kopen. Zo gezegd, zo gedaan. Ik keek bij de kassa de
“jongens” aan ( er stonden namelijk twee vrouwen achter de kassa met een behoorlijke bos wortels voor de
deur) en zeg: wat kosten deze 2 sjaals, waarop werd
geantwoord 38 euro, en ik geeft 40 euro. Een van de
jongens zegt: maar Arno je krijgt toch nog 2 euro terug… waarop ik zeg…Arno heeft voor drie euro genoten… Hoe bedoel je dat Arno??? Nou dat vertel ik je
later nog wel eens.
Zwolle was de volgende voetbalreis. Een dubbeldekker
met 85 mannen en vrouwen gingen mee om onze lokale held Ted van de Pavert te bewonderen. Onderweg
vloeide het bier al rijkelijk en de oud hollandse hapjes
gingen er ook wel in. Helaas voor de supporters van
Ted, hij bleef 90 minuten op de bank, ondanks de roep
van 85 supporters om Ted in het veld te willen zien. De
afterparty in het stadion was beregezellig en daar konden we nog even een pilsje drinken en een praatje met
wat spelers maken. De laatste club die we bezochten
was FC Twente. Ook die avond stond in het teken van
gezelligheid. ( eerlijk gezegd waren alle drie wedstrijden niet om aan te gluren) De sfeer in de bus was
goed, de bieromzet nog beter! in het stadion smaakte
het potje Grolsch uitstekend. De wedstrijd was afgelopen, ik vroeg nog gauw wat de uitslag was en hup de
bus in om daar weer aan het piepke te lurken. Al met al
weer een gezellige avond. Wat kan voetbal toch leuk
zijn. Maar even zonder gekheid, ik hoop dat we snel
weer naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan met ons
allen en ook weer een gezellige vieftigclubavond kunnen bezoeken. Want de voetbalclub ondersteunen met
de Vieftigclub is geweldig, maar de gezelligheid ervan
doet ook goed.

Groeten van de knapste man van Ulft.

Kijk hier hoe je Vieftig club deelnemer kan worden;
Inschrijfformulier De Vieftig Club.pdf (gwvv.nl)
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HALF JANUARI BESLUIT
OVER VORM WAARIN
COMPETITIES WORDEN HERVAT

V
Beeldfragmenten GWVV - sc Meddo
Uitslag 3-2

an alle scenario’s die eerder zijn gecommuniceerd in
'Plan B' liggen er voor de seniorencompetities nog twee
op tafel.

D

e coronamaatregelen die zijn afgekondigd op maandagavond 14 december hebben ook gevolgen voor de
plannen rondom de herstart van de competities in het
amateurvoetbal.
Het scenario waar de afgelopen tijd aan is gewerkt en
die we deze week met alle verenigingen wilden delen,
is door de duur van de coronamaatregelen alweer ingehaald door de actualiteit.
Wat in ieder geval duidelijk is geworden is dat een herstart van de competities op 16/17 januari er logischerwijs niet meer inzit. Daarnaast staat ook vast dat het
niet meer haalbaar is om de huidige seniorencompetities in z’n geheel te hervatten. Van alle scenario’s die
eerder zijn gecommuniceerd in 'Plan'B' liggen er voor
de seniorencompetities daarom nog twee op tafel:
De huidige competities opdelen in halve poules waarbij
er alsnog een hele competitie wordt gespeeld
Het uitspelen van alleen de eerste competitiehelft
Beide scenario’s zijn afhankelijk van de verdere besluiten van het kabinet en de tijd die teams nodig hebben
om weer te kunnen ‘optrainen’. De definitieve keuze
voor een van deze scenario’s en de concrete uitwerking
ervan zal daarom pas na de persconferentie van 12 januari bekendgemaakt kunnen worden. Dit geldt ook
voor het vervolg van de diverse jeugdcompetities.

(bron; KNVB media)

Voor meer foto’s;
GWVV-sc Meddo;
https://myalbum.com/album/aaoc27WUAQ2M

Livestream; https://youtu.be/RiD6YDztQDk

Boogbal nr. 2
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Sponsorcommissie

verliezen.

Waarom bekendheid?
In de Achterhoek en specifiek ook Varsselder werkt
GUV voor nabestaanden en dat mag de bevolking weten. Wij vinden het onze plicht als organisatie zonder
winstoogmerk mensen te informeren over de grote
verschillen in werkwijze en prijzen tussen GUV en de
commerciële organisaties. GUV werkt Persoonlijk, betrokken en dichtbij en dat met de allerlaagste tarieven.
Mensen weten dat vaak niet en wij willen dat bekender
maken zodat men een bewuste keuze kan maken. GUV
is tenslotte onderdeel van de gemeenschap en heeft
wortels in de hele Achterhoek.”

G

UV Uitvaartverzorging is bij G.W.V.V. met ingaande
van het seizoen 2020-2021 Stersponsor geworden. In
deze tijd waarin ondernemers het niet makkelijk hebben is dit een welkome aanvulling van het GWVV sponsoren bestand. GWVV is blij dat alle sponsoren trouw
blijven aan G.W.V.V. in deze tijd van onzekerheid.
G.W.V.V. spreekt dan ook de dank uit naar hen, en dat
zij in het nieuwe jaar kunnen uitzien naar een goed
vooruitzicht voor hun onderneming. Dat er gebruik
wordt gemaakt van lokale producten/diensten kunnen
we dan ook alleen maar toejuichen, aldus de Sponsorcommissie van G.W.V.V..

GUV - Al 100 jaar uitvaartzorg zonder winstoogmerk
De GUV organisaties staan nabestaanden dag en nacht met raad
en daad terzijde. De werkwijze van
GUV verschilt sterk van andere (landelijke) organisaties. GUV heeft namelijk maar één doelstelling: het verzorgen van waardige uitvaarten. Dat betekent dat wij
tijd en aandacht kunnen besteden aan de nabestaanden en aan de zorg voor de overledene. Maar ook dat
wij de laagste tarieven kunnen hanteren. Dat scheelt
nabestaanden die voor GUV kiezen veel geld.

Wat is de reden van de sponsoring van G.W.V.V.?
Bert van Asselt, directeur van GUV, licht dat toe:
“Grote uitvaartorganisaties hebben budgetten van miljoenen euro’s. Daarmee adverteren ze op de landelijke
tv en radio. Dat soort bedragen kunnen en willen wij
niet uitgeven. Wij willen mensen informeren in het gebied waar wij werkzaam zijn op een manier dat de
mensen daar er wat aan hebben. Met deze sponsoring
geven wij ook wat terug aan de gemeenschap. Daarnaast ben ik zelf een verenigingsmens en vind het belangrijk dat die blijven bestaan. Je leert bij een vereniging samen knokken, samen winnen, maar ook samen

Boogbal nr. 2
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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

D
16-12
16-12
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e nieuwe tussenstand is bekend, een grote verschuiving in de tussenstand heeft zich voorgedaan en
dat met maar helaas maar één speelronde in de afgelopen maanden. Het is ons natuurlijk allemaal bekend dat
door de corona crisis het competitie voetbal en trainingen voor de senioren elftallen allemaal stil ligt.
Na onze laatste editie van de Boogbal is er op 11
oktober nog door enkele teams één wedstrijd gespeeld
voor dat de maatregelen van kracht waren.
Deze ene speelronde heeft voor het 3e elftal goed uitgepakt in het klassement. Door in een uitwedstrijd vier
keer te scoren tellen de punten dubbel en hebben ze
vanaf de laatste plaats een sprong gemaakt naar de
koppositie. Met één punt voorsprong op het 4e elftal
gaan ze nu als winterkampioen de winterstop in.
Hoe het aankomende halve seizoen er uit komt te zien
is ons allen nog een raadsel, maar laten we hopen dat
we in het nieuwe jaar weer snel heel wat doelpunten
bij elkaar mogen scoren.

Gr. Stijn.

Elftal:
GWVV 3
GWVV 4
GWVV 1
GWVV 2

Punten
13
12
11
7

Confidencus Groep bv
Werkgelegenheid
& advisering
De Confidencus Groep biedt duurzame kansen voor
mensen die een steuntje in de rug nodig hebben op
de arbeidsmarkt en adviseert en ondersteunt bedrijven bij het inzetten van de juiste concepten, methoden en middelen bij het in dienst nemen van deze
mensen.
www.confidencus.nl
Boogbal nr. 2
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M

ij is gevraagd om namens het 2e elftal iets te
schrijven over de afgelopen periode. Het blijft een aparte periode voor iedereen, we hadden ons als elftal onder toeziend oog van trainer Peter Roes goed voorbereidt op de competitie. Helaas bleef de competitie voor
ons beperkt tot het spelen van respectievelijk 3 wedstrijden, waarin we 4 punten wisten te behalen. Voor
ons een goede start vergeleken met vorig jaar en we
hadden er veel vertrouwen in dat we boven in de middenmoot hadden kunnen meedraaien. Aangezien het
voetbal al een aantal weken stil ligt hieronder even een
korte samenvatting van wat de mannen van het 2e
elftal bezighoudt gedurende deze verplichte ‘’corona
winterstop’’.
Op het moment van schrijven is de beslissende wedstrijd van Ajax tegen Atalanta Bergamo nog op komst.
Natuurlijk hopen we allemaal op een overwinning van
Ajax MAAR voor het 2e heeft het “overwinteren" nog
een andere prioriteit. Wij hopen aankomend jaar als de
maatregelen hopelijk weer wat versoepeld zijn weer te
mogen genieten van de culinaire kaas en worst bij onze
trainer. Dit is altijd één van de hoogtepunten in het
jaar! Peter & Ingrid alvast bedankt namens het 2e.
Sinterklaas is ook weer uit het land, dit is voor de ervaren krachten in het elftal altijd een hele happening. Zo
blijkt ook uit onderstaande foto’s. De vraag wie is er
zenuwachtiger?

gen zelfs wekenlang moesten
we één van onze kapstokken
van het elftal missen. Niels we
komen je nieuwe stekkie graag
inwijden zet het bier maar
koud! Over bier gesproken, de
kans is groot dat er binnenkort
meerdere kerstbomen van bierkratten in Varsselder te vinden
zijn. Enkele spelers van het 2e
gebruiken deze coronaperiode
voor het trainen van hun lichaam met overheerlijke tarwe
smoothies. Daarnaast schijnt
het dat Sven te Kaat ondertussen zijn eigen bank beter
kent dan zijn bed.

Niet alleen Sweckie is verhuisd ook onze grensrechter
en puntenpakker Niels Jansen, Zeis Jansen (Tim) en
gedeeld topscorer Chiel le Comte zijn verhuisd. Bovendien gaat ons renpaard Tim Heutinck een intrek nemen
in zijn nieuwe stal. Mochten de regels dit voorjaar mogelijk versoepelen dan hebben de spelers van het 2e
een aantal leuke housewarmings om naar uit te kijken!
Dan Jim, die schijnt de kroeg ernstig te missen, er gaan
geruchten dat hij last heeft van ontwenningsverschijnselen. Gelukkig kan hij terugvallen op enkele ervaren
teamgenoten die met hun ervaring op dit gebied hem
goed kunnen ondersteunen.
Gelukkig zijn er ook spelers die zich gedurende de verplichte winterstop oriënteren op andere sporten. Zo
schijnt het centrale duo regelmatig de kilometers uit de
benen te trappen en is Jacco elke week nog fanatiek
coachend met de kinderen op het trainingsveld te vinden. En Jurjan? Die schijnt uit betrouwbare bronnen de
persconferenties van het kabinet goed in de gaten te
houden omdat de lange winterstop hem goed bevalt.

Verwachtingen nieuwe jaar:

Peter zal flink aan de bak moeten om zijn mannen weer
topfit te krijgen maar bovenal hopen we weer gezellig
samen op het trainingsveld te staan, met op termijn
mogelijk weer de klassieke partijtjes oud tegen jong!
Dit levert altijd een hoge rivaliteit en mooie duels!
Daarnaast verlangen we met zijn allen weer naar de
memorabele teamuitjes die elk jaar door het organiserend comité worden georganiseerd. Hopelijk kunnen
we dit in het nieuwe jaar weer samen beleven!
Op termijn hopen we nog een aantal wedstrijden te
spelen maar laten we beginnen met samen op het trainingsveld lekker te ballen en een gezellige 3e helft op
1,5 meter. Namens het 2e wensen we iedereen fijne
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. We hopen dat
we in het nieuwe jaar weer samen kunnen “ballen" en
hopen u nog te mogen verwelkomen langs de lijn!
Tot zover de update over het 2e elftal, blijf gezond.
Maik heeft zich een nieuwe auto gekocht, na lang twijfelen en discussiëren met zijn medespelers heeft hij er
toch voor gekozen het advies op te volgen, gelukkig
geen cactus.
Maik veel plezier
met deze wagen
en rij voorzichtig!

Gr Martijn Klompenhouwer

de vorige boogbal kon u lezen
dat ‘’Sweckie’’
hard aan het
klussen was, daBoogbal nr. 2
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Het Vierde

W

inst GWVV-3 afgestraft door corona.
Sinds de laatste Boogbal is uitgekomen begon GWVV-3
goed met een 2-4 winst tegen FC Winterswijk. Omdat
Glenn niet af kon reizen naar Winterswijk werd externe
hulp ingeroepen welke natuurlijk ook van kleding moet
worden voorzien. Maar wat als elke speler zijn eigen
kleding thuis heeft? Ook daar heeft GWVV-3 een oplossing voor. Degenen die goed hebben opgelet, hebben
om 12 uur ’s nachts nog een voetbalshirt over de heg
kunnen zien vliegen ter hoogte van de Hoofdstraat.
Met de vroege goal van Twan, een mooie voorzet van
Cas die geweldig werd binnengetikt door de doelman,
gevolgd door een goal van Bart en Wessel werd de
winst binnengehaald.
Dan ook nog een advies naar FC Winterswijk: Ga cursussen geven aan spelers en scheidsrechters (tijd zat
voor in deze coronatijd), met name buitenspel behoeft
duidelijk nog even de aandacht.
Onze winning mood was echter van korte duur, twee
dagen later kwamen Rutte en De Jonge ons vertellen
dat we het hier voorlopig mee moesten doen. Hierbij
een collectie van de reacties: “Road to the 110kg incoming”, “Mooi klote”, “Winterstop in ieder geval binnen de top 5”.
De zaterdag na aankondiging van de nieuwe
maatregelen stond oorspronkelijk ook een
teamuitje gepland, ook
daar heeft de feestcommissie natuurlijk een
(corona-proof) oplossing
voor. Vanuit huis met de
laptop voor de neus en
een quiz gemaakt door,
de voorzitter van onze
feestcommissie, Koen.

De kennis
over het Europese voetbal
werd hierin
op de proef
gesteld. Van
‘duurste
transfers’ tot
‘raad het logo’ en van
‘Grootste stadions’ tot ‘van
welke speler is deze loopbaan’, alle facetten werden
getoetst. De winnaar moest het dit jaar doen met de
eer want waar de wisselbeker van vorig jaar is gebleven
is tot op heden nog altijd een mysterie.
Wij hopen natuurlijk onze “Road to the 110kg” zo snel
mogelijk te kunnen staken en iedereen weer te zien
onder het genot van een balletje van Els. Omdat we dit
niet voor de Kerst verwachten willen wij via deze weg
toch iedereen goede feestdagen wensen en een gelukkig gezond en coronavrij 2021!

Bas Wanders
Boogbal nr. 2

De digitale wereld van GWVV 4

E
igenlijk was het de beurt van Tom Wanders om dit
keer een schitterend stuk te schrijven, maar Tom is op

dit moment te druk met het schrijven van brieven aan
gemeente besturen inzake het niet correct weergeven
van de feiten op het gebied van pallet gestookte kachels. Ondergetekende attendeerde Tom erop dat zijn
branche in het kwade daglicht gezet werd door de gemeente Doesburg. Het ligt dus ook voor de hand dat ik
dan maar iets op papier zet zodat Tom zijn schoorsteen
kan laten branden.
De digitale wereld is eigenlijk de enige manier op dit
moment waarop de spelers van GWVV 4 contact met
elkaar houden. Vroeger werd er nog “geknuffeld” na
de wedstrijd, onder de douche en in het Dorpshuus,
maar dat is op dit moment uit den boze. Sinds onze
laatste wedstrijd op zondag 13 oktober 2020 hebben
wij elkaar niet meer gezien in teamverband. Soms kom
je een verdwaalde speler tegen op de straten in Varsselder of Veldhunten, maar dat zijn incidenten. De
partners van de spelers vonden het in het begin leuk
dat ze thuis waren. Nu gaan er al geluiden op om de
Corona maatregelen te versoepelen zodat die
“lastpakken” maar even weg zijn.
Toen ik wist dat ik een stukje mocht schrijven, wist ik
eigenlijk niet meer wat onze laatste wedstrijd is geweest. Voetbal.nl brengt dan vaak uitsluitsel, maar ook
daar was alles gewist behalve de stand. Gelukkig wordt
er naast veel onzin ook af en toe iets nuttigs in de
groeps app gezet en na uitgebreid pluiswerk ben ik erachter gekomen dat we sinds de laatste Boogbal 2
wedstrijden hebben gevoetbald. De eerste was op zondag 4 oktober 2020 uit tegen Gendringen 4. De duels
tegen Gendringen zijn altijd een beetje beladen, maar
het loopt nooit echt uit de hand. Helaas was ik er zelf
niet bij en kan ik dus weinig over de wedstrijd of over
het wedstrijdverloop vertellen. De eindstand weet ik
nog wel en dat was 3-2 in het voordeel van Gendringen. Volgens de app was het een goede wedstrijd van
onze kant, maar was Gendringen 4 beter en de terechte winnaar. Gedurende de daarop volgende week begonnen het Coronavirus steeds donkerder te worden
en hadden wij al het idee dat de regels weer veel strakker zouden worden. We hadden ons dan ook voorgenomen om met een goede wedstrijd af te sluiten en
dan maar te zien hoe het verder gaat. Zondag 11 oktober 2020 mochten we thuis tegen SVGG 3. De spelers
uit Megchelen hadden nog geen wedstrijd verloren en
we maakten ons dan ook op voor een “zware” pot.
Weer dankzij tomeloze inzet, goed voetbal, grote dosis
geluk en het juist gebruiken van ieders kwaliteiten (ik
begon op de reservebank) hebben wij deze wedstrijd
gewonnen met 1-0. De eindstand geeft ook meteen
aan dat het geen walk over was en wij waren dan ook
ontzettend blij met deze overwinning. Dit was dan ook
gelijk de laatste wedstrijd in 2020. Het blijft vreemd dat
je niet meer wekelijks op zondag vroeg uit je bed moet
omdat je een potje gaat voetballen. Om toch maar een
beetje in het ritme te blijven sta ik zondags vroeg op
om met mijn hond Lola te wandelen. Wanneer je zondagmorgen tussen 06:30 en 07:00 uur een eenzame
wandelaar met een ADHD (alle dagen heel druk) Megchelaar ziet lopen dan ben ik dat. Op dit moment hoor
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je in het nieuws dat het aantal positief getesten drastisch aan het toenemen is. Na eerst het goede nieuws
dat er in de nabije toekomst vaccins beschikbaar komen, zal het waarschijnlijk nog een tijdje duren voordat we weer met zijn allen op het veld actief kunnen
zijn. Mocht dit nog enkele maanden gaan duren, dan
wil ik voorstellen dat wij GWVV 4 tijdelijk om turnen
tot religieus gezelschap. Ik heb nog een kerkgebouw in
de aanbieding waar je met maximaal 30 personen een
“viering” mag houden. Bier mag niet verkocht worden,
maar wanneer er toevallig een paar kratjes staan dan
zorg ik ervoor dat er ook vlammetjes zijn.
Wij kunnen dan vanuit diepzinnige levensovertuiging
ons voorbereiden op het volgende voetbalseizoen en
even bijpraten wat ons op dit moment in ons leven
bezig houdt.
Nu toch even iets serieus. Als voetbalteam doe je veel
dingen samen. Je wint samen, je verliest samen.
Zoals misschien velen van jullie weten is Nico Immink
erg ziek. Zoals hij het zelf mooi verwoord in de
groepsapp is zijn lichaam bezig om een wedstrijd te
spelen en te winnen tegen een zware en moeilijke tegenstander. Op dit soort momenten begrijp je pas dat
voetbal een bijzaak is en dat gezondheid en een goed
(gelukkig) leven veel belangrijker zijn. Vanaf deze kant
wens ik namens alle spelers, leiders en trainers van
GWVV 4 Nico veel beterschap toe en hoop ik dat hij de
wedstrijd met 10-0 wint!
Ik ben nu diep aan het nadenken wat er nog meer over
GWVV 4 te vermelden is. Sander Geerts woont nu ook
fysiek in Varsselder, zijn stulpje is te vinden aan de
Hesterweg (Hoofdstraat linksaf de Hesterweg op).
Ik dacht dat wat er achter zijn huis gebouwd wordt zijn
garage zou worden, maar dat blijken 3 andere woningen te zijn. Misschien dat straks Rick Hendrixen ook
weer naar Varsselder komt, woont de gehele familie
binnen 50 meter van elkaar. Scheelt weer dat heen en
weer gejakker naar Doetinchem, dan moeten we trouwens wel een oplossing vinden voor Vincent. Die wordt
volgens mij nog wel eens opgehaald door Rick.
Bijna iedereen is weer een jaartje ouder geworden, de
meesten hebben hun felicitaties online gekregen.
Wanneer het Dorpshuus weer open mag dan moeten
ze maar extra veel bier inkopen, want volgens mij komen er alleen al bij GWVV 4 een stuk of 15 verjaardagsmeters. Ik vergeet nu vast en zeker een of andere
mijlpaal, alvast mijn excuses hiervoor.

Foto van de maand!

O

ok een leuke foto gemaakt? Stuur deze naar;
boogbal@gwvv.nl . De mooiste foto van de week publiceren we op het scherm in het
Dorpshuus!
Diverse foto’s zijn op het
scherm in het Dorpshuus
voorbij gekomen zij werden alle genomineerd voor
mooiste foto van de week. De redactie heeft hieruit
vervolgens de leukste foto geselecteerd en verkozen
tot foto van de maand.

In de vorige Boogbal lieten we Hans de Neling zien vanuit de bush-bush. Wij vroegen ons toen af of Hans op
herhaling ging. Hans hebben we niet meer waargenomen. Maar voor de oplettende kijker hebben we wel
drie ‘pottenkiekers’ gespot.
Dit gebeurde overigens legaal omdat Henny zo gastvrij
was om z’n kameraden een kijkje te gunnen vanuit zijn
tuin tijdens de wedstrijd GWVV-sc Meddo.

De Boogbalplanner seizoen 2020-2021
Copie inleveren:
16 februari 2021
6 april
nog niet bekend

Ik wens iedereen vanaf deze kant
een paar prettige Kerstdagen.
Een gezond en gelukkig nieuwjaar.
Hans Bruins

Boogbal nr. 2
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Komt uit op:
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14 april
Nog niet
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I

n de maanden oktober/november zijn ons wat voetbalactiviteiten, buiten de jeugdtrainingen om, weinig
voetbalzaken opgevallen op de Buitenham, stomweg
omdat de maatregelen dit tegen hield. Wel hebben we
bouwactiviteiten waargenomen. De aanbouw van het
Dorpshuus en de bouw van de tractorruimte naast/
achter de tribune. In Opvallend….. Deze keer geen interview zoals jullie gewend zijn maar een artikel van
projectlid ’Jong en oud samen op weg naar de toekomst’ Johan Helmink over de aanbouw van het Dorpshuus. Hoever is het en wat moet er nog gedaan worden;

O

p 3 oktober is begonnen met het realiseren van de
aanbouw en de verbouwing van ‘t Dorpshuus. De aanbouw bestaat uit een multifunctionele vergaderruimte,
een toiletblok voor heren, dames en mindervaliden en
een grote opslagruimte. In deze opslag komen aparte
ruimtes waar de schoonmaak- en horecaspullen beter
opgeslagen kunnen worden. Er ontstaat ook een nieuwe doorgang waardoor het niet meer nodig is om vanuit de gemeenschapsruimte via de keuken te moeten
lopen richting de sportzaal. Doordat het mindervalidentoilet op een nieuwe plek wordt gerealiseerd kan
de ruimte van het huidige mindervalidentoilet bij de
keuken gevoegd worden waardoor deze veel beter
gebruikt kan worden voor b.v. Anschoev’n.
In de vergaderruimte wordt in de toekomst een schuifwand gerealiseerd, waardoor deze in twee ruimtes
gescheiden kan worden en deze nog multifunctioneler
wordt. De ruimte zal echter al wel gelijk dienst gaan
doen voor verschillende activiteiten. Naast dat er uiteraard vergaderd kan worden, zal er ook een jeugdhonk
worden gerealiseerd. Mogelijk zal deze ruimte ook dagelijks gebruikt gaan worden door een andere grote
vrijwilligersorganisatie die zijn intrek wil nemen in ’t
Dorpshuus.
Voor de start van de aanbouw was al een ander deel
van het projectplan voltooid. Eind augustus was
de installatie van 135 zonnepanelen, het vervangen
van de oude heteluchtkachel door airco units en het
automatiseren van de toegangsdeuren een feit.
De verbouwing en realisatie van de aanbouw, onder de
noemer ‘Jong en oud samen op weg naar de toekomst’, wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie
vanuit de provincie Gelderland, bijdragen van het VSB
fonds, Oranjefonds en Rabobank, en vele sponsorbijdragen vanuit bedrijven die ons ondersteunen.
Uiteraard draagt het Dorpshuus zelf ook een deel bij.
Dit bedrag was, vóór de Corona-crisis, al door het bestuur gereserveerd en heeft dus geen negatieve invloed op de financiële situatie van ’t Dorpshuus.
Het doel is om het gebouw nog multifunctioneler, beter toegankelijk en duurzamer te maken, maar ook
slimmer in te delen. Daarnaast worden er o.a. in het
kader van de samenwerking met Vereniging Kerkgebouw een nieuw toiletblok en een ruimere opslag gemaakt waar beide partijen gebruik van kunnen maken.
Het is de bedoeling dat de bouw eind maart 2021 afgeBoogbal nr. 2

rond is.
Voor het project
‘Jong en oud samen op weg naar
de toekomst’, is
een projectgroep
opgericht
bestaande uit
Johan Helmink,
Erik Ketelaar,
Like Immink en
Joris ten Have. Zij
houden bouwtechnisch en financieel overzicht. Aannemer
Rob Gerritsen
realiseert de
ruwbouw. Met
hulp van vele
vrijwilligers
wordt de afwerking en inrichting
af gemaakt.
Vanaf midden
december, wanneer de aannemer voorlopig
klaar is, kan er
gestart worden
met verschillende werkzaamheden door vrijwilligers. Dit zijn
klussen die een
ieder (ook zonder bouwkennis)
kan uitvoeren
van timmerwerk
tot schilderwerk.
Wil je ons komen helpen? We horen het graag!
Stuur een mailtje aan bestuur@dorpshuus.nu of spreek
één van de bestuurs- of projectgroep leden aan.
Alleen met de hulp van vele vrijwilligers
krijgen we dit project afgerond.

Voor meer foto’s; Verbouwing 't Dorpshuus (myalbum.com)
https://myalbum.com/album/sVRmVthecs4x
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Noodkreet om hulp!
(Ingezonde mail d.d. 21-11-2020 naar diverse leden
G.W.V.V.)

B este leden,
Zoals jullie misschien weten is Nico Immink voorlopig
door ziekte grotendeels uit de running. In de loop der
jaren heeft Nico alle digitale werkzaamheden op zich
genomen en zorgt daarnaast ook nog voor
allerlei zaken.
We hebben van alle werkzaamheden een lijst van hem
gekregen en zijn nu op zoek naar leden die het één of
ander op zich willen nemen. We willen hier geen individuele werkzaamheden meer van maken maar dit
onderbrengen in een werkgroep. In een groep kun je
werkzaamheden verdelen, elkaar motiveren en kun je
samen de tijd verdelen die nodig is. Heb je het een
maand druk dan doe je wat minder voor de groep en
de andere maand doe je weer iets meer.
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit ondersteuning voor De Boogbal, PR, Beheer, Sponsorcommissie en Vieftigclub.
Uiteraard pakt het bestuur diverse zaken op en zal er
ondersteuning zijn vanuit het bestuur en zal Nico zoveel mogelijk uitleg en ondersteuning bieden voor zover zijn gezondheid dat op dat moment toestaat.
Enkele jongeren hebben zich al aangeboden maar wij
hopen onder jullie meer gegadigden aan te spreken
die iets willen doen voor de club. Onder jullie zijn wellicht slimmeriken die veel afweten van digitalisering,
of een vlotte babbel hebben of gewoon handig zijn.
Zet je in voor je club samen met je teamgenoten. Op
deze manier kun je ook van elkaar leren, nooit verkeerd toch.
Vele handen maken licht werk dus meld je aan door
deze mail te beantwoorden. Over twee weken plannen we dan een gesprek in uiteraard met inachtneming van de Corona maatregelen.

P.S. Zit je in de werkgroep, dan kun je uiteraard ook
naar de vrijwilligersavond (geheel gratis).

veel sterkte hierbij.

Een paar weken terug zijn we bij Nico geweest met de
vraag om even de dingen die hij zoal regelt voor de
club aan het papier toe te vertrouwen zodat we die
dingen kunnen overnemen. Ik dacht een stukje automatisering en De Boogbal.
Er kwam een lijst waarvan je denkt, heeft hij hiernaast
ook nog een baan? Hoe is het mogelijk. Zo zie je maar
weer dat wanneer iemand een gouden hart heeft voor
de club, hij in de loop der jaren van alles en nog wat
achter de schermen regelt.
Als bestuur hebben wij een mail gezonden aan een
groep leden die wellicht affiniteit hebben met automatisering maar ook kunnen bij springen bij allerlei andere zaken die Nico regelt.
Het is dan wel zeer bedroevend dat er maar 1 reactie,
en dat ook al van een persoon die daarvoor al had aangegeven met het digitale gebeuren te willen helpen,
binnen komt.
We willen welelid ezijn van
een club om te kunnen voetballen en de 1 , 2 en 3e helft te kunnen spelen maar
voor de rest moeten anderen maar zorgen dat alles
piekfijn in orde is en als er hier of daar iets ontbreekt
dan klagen we graag, maar de handen zelf uit de mouwen steken, ho maar.
Dit is een beetje zwat/wit, uiteraard zijn er diverse leden die bij activiteiten helpen maar er zijn er ook genoeg die eens even in de spiegel moeten kijken. Als er
nood aan de man is kun je toch wel een avondje in de
maand vrij maken voor de club? Of is dat teveel gevraagd?
We hopen dat Nico in de tussentijd de noodzakelijke
behandelingen kan ondergaan en zich met Sandra en
de kinderen kan richten op een volledig herstel.
Wij wensen iedereen, ondanks dat er niet gevoetbald
kan worden, een fijne decembermaand en ondanks de
Covid-19 maatregelen toch gezonde en gezellige Feestdagen toe.

Namens het Bestuur,
André Jansen.

Nieuwjaarsreceptie

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,

H

André Jansen
Penningmeester GWVV

et bestuur van v.v. G.W.V.V heeft in de bestuursvergadering besloten om de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie
op zondag 3 januari 2021 niet door te laten gaan.

Resultaat werkgroep

U

iteraard schrokken wij als bestuur ook dat Nico ziek
is. De eerste gedachten gaan natuurlijk uit naar, hoe
ernstig is het. Nu we een paar weken verder zijn weten we dat er goede vooruitzichten zijn maar dat het
voor Nico, Sandra en de kinderen een lange en verveldende weg zal worden. Uiteraard wensen wij hun heel
Boogbal nr. 2

De huidige maatregelen maken een receptie met de
verwachte bezoekers momenteel onmogelijk.
De gebruikelijke huldigingen van de 25, 40, en 50 jaar
jubilarissen zullen op een later tijdstip plaatsvinden.

Bestuur v.v. G.W.V.V.
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- in gevallen waarin in dit spelreglement niet is voorzien beslist de G.W.V.V. super-elf wedstrijdleiding.
- de wedstrijdleiding is in handen van de Boogbalredactie.

2020/2021

D
e 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! Wij hopen dat er in
2021 wel gevoetbald gaat worden en willen hiermee de competitie nog spannender maken. Neem de tijd tijdens de kerstvakantie en stuur het in!
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 inschrijfformulieren zullen ook nog van de site
zijn te downloaden zijn, maar ook in deze Boogbal zit het
formulier.
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.
Omdat een bezoek de aankomende weken aan het
Dorpshuus niet mogelijk is i.v.m. de corona maatregelen kan
de opstelling nu ook digitaal toegestuurd worden aan
gwvvsuperelf@gmail.com. Dit kan nog tot 16 februari.

Gr. Wedstrijdleiding

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.
Boogbal nr. 2

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.
Wij hopen dat de regels duidelijk genoeg zijn. De Superelfcompetitie begint op het moment dat de competitie weer hervat gaat worden.
Per persoon mag er maar één formulier ingevuld
worden en het moet uiterlijk dinsdag 16 februari binnen
zijn.

Iedereen veel succes gewenst,
De wedstrijdleiding.

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 16 FEBRUARI!
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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
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Dat kump in de Boogbal

IGWVV
n de vorige Boogbal gingen de felicitaties uit naar
spelers vanwege gezinsuitbreiding. Aangezien

ook bij GWVV de Corona baby booming er aan staat te
komen het verzoek om de redactie in kennis te stellen
als dit zich mocht voordoen. Als het is voorzien van een
foto dan kunnen we deze ook plaatsen.
De vorige keer hebben we fam. Jansen over het hoofd
gezien. Bij deze alsnog;

Uitslagen competitie senioren
11-10-2020

Sv Kilder 1

GWVV 1

1

0

11-10-2020

Fc Winterswijk 11

GWVV 3

2

4

11-10-2020

GWVV 4

SVGG 3

1

0

 Wij feliciteren:

Fam. Jansen (Maik, Marlou en Loa) met de geboort van zoontje en
broertje Sev.

Vieftig club
laat van zich horen!
D
oor het promoteam werd op 10 oktober een presentje verstuurd naar alle deelnemers als verrassing

voor de gemiste Vieftigoavend op die dag.
Op de Vieftigoavend worden ook de bestedingsdoelen
altijd bekend gemaakt. Doordat dit door de maatregelen niet mogelijk was heeft het promoteam de volgende bestedingsdoelen voor het seizoen 2020-2021 uitverkozen;

Promoteam Vieftig Club muv Dennis, die de pineut was, omdat maar 3 gasten werden toegestaan bij gastheer Jos. Waar
de pakketjes verzendklaar werden gemaakt. Met zo af en
toe een ‘rustmomentje’.

-Ballenkarren (bestuur Gwvv)
-Bankjes publiek (promoteam)
-Bijdrage nieuw te bouwen trekker hok naast de tribune (deelnemers)

Een tweetal bestedingsdoelen is al in uitvoering of is
zelfs al klaar. De onderhoudsploeg heeft het werk van
het trekkerhok uitgevoerd. Er is zelfs een puntstuk aanwezig voor de beregening van de hoeken op het 2e
veld mede mogelijk door de gebr. Schut.
Onderhoudsmensen, bedankt
voor het mooie afgeleverde werk!

Voor meer foto’s;
GWVV. Nieuwe trekkerhok. (myalbum.com)
https://myalbum.com/album/Gophrzh46Jgk

Boogbal nr. 2
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De deurenschilders
achterkant tribune.
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GEDEELTELIJKE CORONA MAATREGELEN

13

oktober is duidelijk geworden dat vanaf 14 oktober voor 4 weken het competitieprogramma er weer uit ligt voor het jeugdvoetbal, inmiddels is deze periode
sowieso verlengt tot de winterstop, t.o.v. de maatregelen van het voorjaar mag
er nu wel gewoon worden doorgetraind en er mag zelfs onderlinge wedstrijden
worden gespeeld, hier wordt ook veel gebruik van gemaakt om toch een beetje
wedstrijdritme te behouden mocht straks de competitie weer starten.

 Nu de competitie stil lag hebben we daarvan gebruik gemaakt om wat repara-

Jeugdkader G.W.V.V.
JEUGDZAKEN telefonisch te bereiken;
Olaf Dickmann 06-30612201
GWVV trainers/leiders/grensrechters
Jo 19-1
Thomas Wissing
Sam Overbeek
Jo 17-2
Milan Frazer
Jo 15-2
Cas Aalders
Jo 13-3
Olaf Dickmann
Jo 11-1
Rudi Roseboom
Jo 10-1
Jacco te Kaat
Mo15-1
Dirk Wanders

tiewerkzaamheden te verrichten
aan de pupillengoals, na veel gebruik in de afgelopen jaren zijn
een aantal lasnaden kapot gegaan
en deze zijn mooi weer hersteld,
wil hiervoor Erik, Harm en Paul
bedanken die hieraan hebben
meegeholpen.

 Inmiddels zijn ook de nieuwe

trainingsjassen uitgedeeld aan de
begeleiding die vanuit GWVV actief zijn, daarmee zijn we als begeleiders nu ook
beter herkenbaar zoals dat bij de andere verenigingen ook al was met hun eigen
jassen.

 Op 2 oktober is er samen met de

4 verenigingen UB, SDOUC, NVC
en GWVV gestart met de keeperstrainingen voor jeugdleden,
in eerste instantie voor teams
vanaf de O10 maar inmiddels zijn
een aantal keepers van de O8/O9
ook al aangesloten bij de trainingen. De keeperstrainingen gaan
in samenwerking met Jaap Keukens, eigenaar van de Keepersschool Doetinchem en met behulp van een aantal vrijwilligers
met o.a. Casper. We zijn blij dat
mede door het samenwerkingsverband deze service nu aan deze
specifieke jeugdleden kunnen
worden gegeven en we zijn ervan
overtuigd dat dit aanbod voor
onze keepers een leuke en zeer
leerzame aanvulling op hun reguliere trainingen gaat vormen.
De keeperstrainingen worden
gegeven op het complex van de
Ulftse Boys op vrijdagavond.

Olaf Dickmann
Jeugdzaken

Boogbal nr. 2
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De Jeugd wenst iedereen
fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

Boogbal nr. 2
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Jeugdverhalen

IDek ben
Gijs en speel bij de Jo17-3.
laatste paar weken moest ik keepen omdat onze

keeper er niet was, toen kreeg ik aangeboden om keepers training te doen en dat heb ik geaccepteerd en het
was echt leuk om te doen.
Het nieuwe team bevalt me echt, het is leuk grappig en
natuurlijk gezellig en er wordt veel gedaan met de trainingen, de trainers zijn ook top.

Gijs Roseboom Jo17-3

Dorpsnieuws

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

Dorpsagenda
Voor presentatie woonplan Varsselder-Veldhunten
Livestream;

Woonwensenonderzoek Varsselder-Veldhunten - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hZjoGWXXNto

B

N

IEUWS VAN DE VERENIGING
KERKGEBOUW VARSSELDERVELDHUNTEN

W
e zijn inmiddels weer aanbeland
in de laatste maand van dit bijzondere, door corona

geteisterde jaar 2020. Omdat de beperkingen nog
steeds gelden, kunnen we dit jaar helaas niet, zoals
gebruikelijk, afsluiten met een sfeervolle kerstviering
in ons kerkgebouw. We hopen dat 2021 een heel ander beeld zal laten zien en dat we heel veel dorpsgenoten volgend jaar met kerst weer in ons mooie kerkgebouw zullen ontmoeten.
Wij maken van de gelegenheid gebruik om al onze leden te bedanken voor hun jaarlijkse financiële bijdrage
voor de ledencertificaat/ledencertificaten.
In januari 2021 ontvangen alle leden die geen machtiging voor automatische afschrijving hebben afgegeven,
een persoonlijke brief in de bus met het verzoek om de
jaarlijkse bijdrage over te maken. De bijdragen van de
leden die wel een machtiging hebben afgegeven, worden in het begin van het nieuwe jaar geïnd door automatische afschrijving.

Het bestuur van de Vereniging Kerkgebouw
wenst u allen een heel mooi kerstfeest

O

mdat de oude
locatie van de AED
zich op een plek in
de nieuwe aanbouw
van 't Dorpshuus
bevond, is deze permanent verplaatst.
Deze is nu te vinden
bij de ingang naar
de voetbal catacomben aan de rechterzijde (voor het tassenhok).

este kinderen van Varsselder - Veldhunten,
Wat was het een leuke dag afgelopen zondagmiddag
29-11! Ik hoefde even niet thuis te werken, maar ging
met mijn 2 pieten met de auto op bezoek bij de kinderen die in het buitengebied ‘Veldhunten’ wonen.
Daarna mocht ik op een soort Riksja-fiets door de
dorpskern van Varsselder heen
fietsen. Alhoewel, ik zat en Piet
ging uit fietsen. Achter de ramen zaten mensen te zwaaien,
we zagen onszelf zelfs op TV &
overal waar we kwamen stonden jullie - de kinderen - al te
wachten op de oprit. Wat een
gezelligheid!
Ik kreeg knutsels, tekeningen,
schilderijen, er werd gezongen,
gevoetbald. Er waren highfives, een heleboel ‘boks-en’ en
ik kon met iedereen een praatje maken. Wij voelden
ons ontzettend welkom! Gelukkig hadden de pieten
genoeg snoepgoed meegenomen zodat we aan alle
kinderen iets lekkers konden uitdelen. Wij hebben genoten & we hopen jullie ook!

Heel veel groeten van Sint en zijn 2 pieten.
Kijk hier terug;

Sint intocht - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=AGjmnbkYVA8
Foto’s; Intocht Sinterklaas Varsselder-Veldhunten
(myalbum.com)
https://myalbum.com/album/ye3hbTFY2kqH

Aanbouw Dorpshuus
Wil je ons komen helpen? We horen het graag!
Stuur een mailtje aan bestuur@dorpshuus.nu of spreek
één van de bestuurs- of projectgroep leden aan.

In verband met de verbouwing kunt u 't Dorpshuus
alleen bereiken via de ingang aan de Berghseweg.
Boogbal nr. 2

Alleen met de hulp van vele vrijwilligers
krijgen we dit project afgerond.

Voor stand van zaken zie artikel Opvallend…. (pag. 11)
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D

Een persoonlijk
bedankje!

e kerstboom verlicht!
Afgelopen dinsdag heeft de kerstboom-commissie van
Carnavalsvereniging de Zinkput op gepaste afstand de
kerstboom versierd. Het
licht laten schijnen in deze
donkere dagen! Hopelijk is
iedereen gezond en zien we
elkaar snel weer!
Alaaf!!

Post voor
De Dierenweide

V

oor Rabobank is een club zoveel méér dan een club.
Daarom Biedt Rabobank clubs en verenigingen een
steuntje in de rug. Juist nu.
Sportver.Geel-Wit Varsselder-Veldh. bedankt iedereen
die op ons heeft gestemd. Met deze bijdrage kunnen
wij ons bestedingsdoel realiseren.
Kijk hier voor de video boodschap.
https://www.rabo-clubsupport.nl/deelnemers/details/94356sportvergeel-wit-varsselder-veldh?code=3746&categorie%
5BVOETBAL%

Nu al historische krantenkop
15 december 2020

Vereniging Dorpsbelangen V-V
Digitale terugkoppeling Woon wensenonderzoek groot succes
Op 16 december organiseerde VDVV
noodgedwongen een digitale terugkoppeling middels
een interactieve livestream. De livestream werd verzorgd door ’t Dorpshuus. De digitale zaal was goed gevuld. Van de interactieve mogelijkheden tot vragen
stellen werd volop gebruik gemaakt. De livestream is
nog te bekijken op het YouTube kanaal van Varsselder Veldhunten.
Livestream woonwensenonderzoek - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=hZjoGWXXNto

Tijdens deze avond bleek dat er ook nog mensen zijn
die graag mee willen doen aan het Woonwensenonderzoek Varsselder- Veldhunten. Dit kan door een mail
te sturen naar;
Peter van Heek petervanheek@dkkgelderland.nl
Stuur deze mail voor 22 december !!
Je ontvangt dan een link naar het interesseformulier.
Vul dit formulier in voor 1 januari 2021.
Woon je in Varsselder -Veldhunten / heb je een duidelijke binding met Varsselder-Veldhunten en heb je, je
nog niet gemeld in dit Woonwensenonderzoek dan is
dit alsnog je kans.
Boogbal nr. 2
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SILVOLDE
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Standen senioren seizoen 2020 - 2021

Ivm corona competitie stilgelegd op 13-10-2020

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

Gespeeld Punten voor tegen
3
4
2
4
4
3
4
4
2
4
3
4
4
3

9
9
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
0

11
9
8
7
6
11
7
9
2
6
8
6
4
5

1
6
3
7
8
3
7
10
1
6
9
18
8
12

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

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

Gespeeld Punten voor tegen
4
3
3
3
4
3
4
3
3
0
2
4

12
7
7
7
6
4
4
3
1
0
0
0

14
8
11
8
11
6
8
8
4
0
4
3

3
3
8
5
11
3
6
10
10
0
9
17

STAND 1e PERIODE
Club
SJO/SSA HMC '17
SC Meddo
FC Dinxperlo
GWVV
Keijenburgse Boys
FC Bergh
Kilder
Ulftse Boys
KSV
't Peeske
AD '69
Etten
Ajax B
MEC

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

Gespeeld Punten voor tegen
3
4
2
4
4
3
4
4
2
4
3
4
4
3

9
9
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
0

11
9
8
7
6
11
7
9
2
6
8
6
4
5

Gespeeld Punten voor tegen
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3

12
12
12
6
6
6
3
3
1
1
0
0

24
17
14
10
8
8
11
3
6
4
2
5

Topsoorderslijst GWVV senioren

Gespeeld Punten voor tegen
4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
3

12
9
9
9
9
6
4
3
1
1
1
0

29
18
17
14
9
11
11
13
4
6
1
1

5
4
3
5
5
6
21
19
14
14
20
18
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Tom Wanders
Cas de Neling
Ron Prinsen
Chiel le Comte
Twan Berndsen
Wessel Immink
Jochem Geerts
Pascal sloot
Kris Hebbink
Bob Zweers
Bart Rasing
Glenn Robben
Mart de Leeuw
Rick Witteveen
Vincent Boxem
Rick Hendrixen
Sven Huls
pagina 23

1
6
3
7
8
3
7
10
1
6
9
18
8
12

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

5
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
2
4
7
9
13
14
14
13
12
16

