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zoen naar dit artikel.

In het weekend van 7/8 maart hebben we de laatste
competitieronde gespeeld. Dit lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Om het seizoen toch nog enigszins te
kunnen samenvatten zijn we per elftal nagelopen wat
en hoe dat er gepresteerd is;

Nieuws
I

n de vorige Boogbal (5 maart) schreven we dat het
programma in de maanden maart/april/mei volgens het
boekje kon worden afgewerkt. Veel wedstrijden waren
in februari er al uit gegooid vanwege de hevige stormen. Het moest toen maar eens gebeuren.
Wie had toen kunnen
bevroeden dat we een
week later (12 maart)
te horen kregen dat er
ivm maatregelen niet
meer getraind/
gevoetbald mocht worden vanwege de corona
virusuitbraak in Nederland. Op dat moment
denk je, het zal wel niet
zo’n vaart lopen, we
zullen over een paar
weken wel teruggaan
naar het oude patroon.
Maar nee, niks van dat.
De KNVB brengt dan
ook op 31 maart officieel naar buiten dat het amateurvoetbal er voor het seizoen 2019-2020 uit ligt en dat er
geen promotie/degradatie regeling plaats vindt. Dat
valt dan wel even koud op je dak. Laten we voorop
stellen dat de afgekondigde maatregelen terecht zijn
en dat de gezondheid van ons allen op nr. 1 staat. Maar
als je als GWVV’er een aantal keren in de week op de
Buitenham bent, om bezig te zijn met je hobby voetbal,
dan krab je je wel even achter de oren en ga je je afvragen, en nu? De Buitenham op slot, sportscholen dicht,
evenementen afgelast, hoe ga ik nu mijn vrije tijd doorbrengen? Blijkt dat we inventief genoeg zijn om daar
invulling aan te geven. De trainers stuurden training/
loopschema’s en op menig zolder ontpopte er zich een
kleine sportschool. Dit alles staat in een schril contrast
met wat we in het land zien. IC’s lopen vol, gezonde
mensen vinden de dood door dit nare onbekende COVID-19 virus. Ook de kwetsbare ouderen in verpleeg/
bejaarden huizen worden geisoleerd en mogen geen
bezoek meer ontvangen. Juist die mensen die afhankelijk zijn van bezoek van naasten.
De basisscholen zijn na weken dicht te zijn geweest
afgelopen maandag (11 mei) weer ten dele open gegaan en ook de jeugd krijgt gelukkig weer wat meer
vrijheid om te sporten. Op De Buitenham komt er langzaam aan meer leven in, jeugdteams trainen één keer
per week. Met dien verstande dat de voorgeschreven
protocollen wel nageleefd dienen te worden. In deze
Boogbal publiceren wij deze om nog maar eens te benadrukken dat het heel erg belangrijk is dat iedereen
zich daaraan houdt want anders zijn we er nog lang
niet van af!
En tot hoelang dit alles nog gaat duren is nog niet bekend. Evenementen mogen zeker tot 1 september niet
plaatsvinden. Betekent dat het afsluitende GWVV evenement het Jan Riekentoernooi ook niet doorgaat. Gelukkig kunnen de senioren vanaf 11 mei weer aangepast trainen. Voor in deze Boogbal hebben we voorzitter Jan Aalders gevraagd om namens het bestuur
hier iets over te willen schrijven. We verwijzen voor
verdere voortgang van dit seizoen/begin volgend seiBoogbal nr. 5

GWVV 1; Velen waren na het stoppen van enkele routiniers sceptisch over de verrichtingen van GWVV 1.
Maar al snel bleek dat GWVV 1 helemaal niet zoveel
ingeleverd had en dat juist de verjonging (gemiddeld
21 jaar) vruchten begon af te werpen. Achterin stond
het vaak als een huis en de trainersstaf kon zich gelukkig prijzen met de brede selectie zodat ook in de defensieve linie bij blessures/schorsingen met spelers geschoven kon worden. Het middenveld was wel het
meest kwetsbaar omdat juist hier als er geschoven
moest worden de spelers niet voor het oprapen waren.
Maar het moet gezegd dat de spelers die ingezet werden op posities die zij niet gewoon waren het naar behoren gedaan hebben. Voorin is GWVV 1, met oa. het
sleur- en trekwerk van Cas altijd een lastig te bespelen
tegenstander. En wie had gedacht dat Cappie (Casper
Bussink) in zijn eerste seizoen zich zo zou etaleren. In
de beginfase nog wat onwennig, maar gaande weg het
seizoen een betrouwbare doelman die menig punt
heeft behaald voor GWVV 1. In de rangschikking is
GWVV op een 2e plaats geëindigd en is de ambitie uitgesproken om zich voor het seizoen 2020-2021 aan te
melden voor de plekken die vrij komen in de 3e klasse.
Het is afwachten of dit ook door de KNVB gehonoreerd
gaat worden.
GWVV 2; Voor het 2e elftal had men na de overgekomen spelers van GWVV 1 hoge verwachtingen. Dat dit
dan ook zomaar automatisch gebeurd is niet vanzelfsprekend, en zeker niet als je net naar een hogere klasse bent gepromoveerd. Vooral in de beginfase zijn er te
veel punten blijven liggen. Toch is een 9e plek ook
weer niet helemaal verkeerd maar men had ze graag
een paar plaatsjes hoger zien staan.
GWVV 3; Dit 3e elftal heeft laten zien dat er potentie in
dit team zit. De wil om te trainen en te presteren is er
zeker. Een jong team die olv Erik Frazer/Clemens Wissing wat te wisselvallig speelde. Als dit team meer als
een team gaat spelen dan waren er meer punten behaald. Slordigheden, wisselen elkaar af met toch ook
goed combinatiespel. En als iedereen niet bij de pakken
neer gaat zitten op het moment van tegenspoed/
verlies dan kunnen zij volgend seizoen hoger eindigen.
Met een 8e plek behoor je niet tot de slechtsten maar
je kunt je afvragen of er niet meer ingezeten had.
GWVV 4; Is ook te wisselvallig geweest dit seizoen. De
‘oudjes’ van GWVV 4 waren beter tegen de hogere geklasseerden op de ranglijst dan tegen de laagvliegers.
Daar werden dan ook de meeste punten tegen verloren. Goed gemotiveerd beginnen aan een wedstrijd
kan hier dan ook een reden van zijn. Een 6e plek is een
plaats waar gezien de tegenstanders dit team dan ook
zeker op thuis hoort.
De jeugd heeft in de samenwerking, ondanks het bizarre einde ook goed gepresteerd. De samenwerking
wordt volgend seizoen uitgebreid met SDOUC. De TC
van de jeugd is drukdoende om het nieuwe seizoen
2020-2021 goed voorbereid te kunnen starten en dat is
met 38 teams/elftallen niet makkelijk.
Als redactie hebben we besloten om de laatste 2 boogballen die in dit seizoen nog uit zouden komen samen
te laten komen in een laatste Boogbal van het seizoen.
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(vervolg Redactienieuws)

Als redactie sta je dan voor de vraag valt er voldoende
te melden en weegt dit ook op tegen de ontzettende
kl.. tijd waarin we nu leven, zitten de mensen hierop te
wachten.
Dat laatste heeft de redactie juist doen beslissen om
het seizoen toch nog enigszins waardig af te sluiten.
Veel mensen zijn ’coronamoe’ en snakken naar ander
nieuws en iets om naar uit te kijken.
In deze Boogbal willen we de standen van In de Aanval
en de GWVV superelf tonen. Dit seizoen geen winnaars/verliezers, zoals ook de KNVB heeft besloten.
Ook de GWVV topscoorderstrofee zullen we dit jaar
niet uitreiken omdat er een verschil is in de gespeelde
wedstrijden bij de teams. Er zal dan jammerlijk een
zwarte bladzijde in het bestaan van de Boogbaltopscoorderstrofee ontstaan. Niemand bij GWVV gaat de
voorronde van de Champions League spelen of spelen
in de Europe Leaque.
In deze Boogbal een slotwoord van de Voorzitter met
hopelijk een sprankje optimisme voor de toekomst. De
sponsorcommissie met de onlangs gehouden potgrondactie. Onder dorpsnieuws een artikel over 75 jaar
vrijheid, een bericht van het OLV Gilde en wij hebben
om stil te staan bij 75 jaar vrijheid een artikel uit de
’Olde doos’ gehaald waarin ons helaas ontvallen dorpshistoricus Benny Kroesen schrijft over De oorlogs/
bevrijdingstijd in Varsselder-Veldhunten.
Daarnaast hebben we als rode draad door de Boogbal
heen aan een aantal mensen een aantal vragen voorgeschoteld die betrekking hebben op de tijd waarin we nu
momenteel verkeren.
Op de cover een foto van enkele jongeren die met de
1,5 meter in acht nemend op 29 april weer meer vrijheid kregen om buiten te sporten/trainen. In de inzetjes de potgrondactie 2020, elftalfoto GWVV 1 en een
foto van een gesloten De Buitenham.
Wij wensen iedereen veel leesplezier en wat natuurlijk
veel belangrijker is, pas goed op jezelf, blijf gezond en
let op elkaar!
Een groot applaus voor de mensen in de vitale beroepen is zeker op zijn plaats.

Tot volgend seizoen.
De Redactie

OPROEP!
Wij willen jullie vragen om in deze tijd,
waarin veel ondernemers het financieel
zwaar hebben;




Lokale producten/diensten te betrekken.
Denk hierbij ook aan onze adverteerders!

Wij zijn jullie namens onze adverteerders
hiervoor dankbaar.

De Boogbalredactie
Boogbal nr. 5

Wat gebeurd
er allemaal?
door Jos Mulder

O

p het moment van schrijven zit ik
met een mondkapje op in mijn tuinhuisje, zonder enig contact met de buitenwereld.
Het coronavirus is aan het toeslaan en neemt ernstige
vormen van vrijheidsbeperkingen aan. Deze maatregelen zijn nodig om evt verdere verspreiding te voorkomen. Ook het voetbal nationaal en internationaal heeft
de gevolgen hiervan al ondervonden. Er worden wedstrijden zonder publiek gespeeld, dat is nogal wat? En
inmiddels ligt het complete voetbal en alle andere
sporten eruit.
Geen geschreeuw met teksten, wel of niet racistische
opmerkingen, en verwensingen over en weer.
Geen muziek gejuich en knuffelpartijen op de tribune’s. Geen dansje bij de cornervlag en een bestorming
van je ploeggenoten, ook geen gooiende muntjes en
verwensingen van de ‘fans’, die het niet kunnen verkroppen dat er gescoord is. Geen provocerende gebaren meer kunnen maken naar een vak, waar de tegenaanhang zit. Nee dit zit er voorlopig niet meer in. Ook
de sliding is in de ban en het tosmuntje word ontsmet.
Eigenlijk is het net zo saai als een hp-tje, kijken zonder
geluid. Zonder geluid geen beleving toch!
Je kijkt naar Studiosport en er is geen enkele discussie
meer over wel of geen buitenspel ,en geen gerichte
camera’s op een BN’er
die toevallig ook op de
tribune zit. Voor de fans
zit er niets anders op
dan met moeders naar
de intratuin te gaan, of
de woonboulevard.
Maar dit is nu ook geen
aanrader ivm met het
coronavirus. We zijn
aan het ervaren wat het
eigenlijk is om niets
meer te kunnen doen in
team verband, en met
onze sociale contacten.
Ik kan me nog wel herinneren dat mijn moeder die toen dik in de
negentig was en zei, jongens er komt geen oorlog
meer, maar de wereld zal veranderen. Nou! dan denk
ik nu dat deze uitspraak op dit moment wel erg relevant is. Ook vertelde ze dat je er alleen maar sterker
uit komt, dus dat gaan we dan maar hopen. Wel is nu
duidelijk dat de kleine dingen nu als grootst gemis worden ervaren. Een simpel verjaardagfeestje of ergens
lekker chillen is er op dit moment niet meer bij. We zijn
nu op ons zelf aangewezen en ook dat is een hele ervaring. We gaan het meemaken toch!

Ik hoop dat eenieder hier gezond en wel gaat uit komen, om daarna nog meer te waarderen hoe rijk we
eigenlijk zijn als we gezond zijn. Laten we hopen dat de
situatie snel verbeterd en we weer kunnen genieten
van de beleving van het voetbal.

Daar ben je toch supporter voor toch!
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In memoriam

Van de Voorzitter
En plotseling staat alles stil

D

onderdag 12 maart kwam er vrij plotseling een eind aan het seizoen 20192020. Net voor aanvang van de trainingen werd bekend
gemaakt door de regering dat de competitie stilgelegd
werd en ook alle trainingen. Op dat moment staat alles
stil maar uiteindelijk een terecht besluit. Alle tot nu toe
aangekondigde maatregelen zijn ongekend, wat hiervan uiteindelijk de gevolgen zijn zal later moeten blijken. Op dit moment is maar 1 ding echt belangrijk; gezond blijven. Over gezondheid heb je niet alles te vertellen maar door je aan de maatregelen te houden doe
je er wel het maximale aan. Dat is ook wat wij als bestuur van v.v. GWVV voor ogen hebben. Op het moment van schrijven is bekend gemaakt dat de jeugd
weer mag trainen. Samen met Ulftse Boys en NVC is er
een aangepast trainingsschema opgesteld. Iedereen is
geïnformeerd hoe en waar de trainingen worden gehouden. Door de overheid zijn er strenge regels opgesteld waaraan we ons moeten houden. Ook dit is naar
de jeugdleden en ouders gecommuniceerd. Ook mogen
de senioren weer de wei in. Alleen wel steeds op anderhalve meter afstand van elkaar. Hetgeen dus inhoud dat oefenpotjes er niet in zitten. Maar een begin
is er in ieder geval weer. Het is zaak dat een ieder zich
goed aan alle regels en afspraken houdt. Worden de
afspraken niet goed nageleefd met als gevolg dat de
besmettingen weer toenemen, wordt alles weer anders!
Evenementen zijn tot 1 september verboden, ook
wordt er geen betaald voetbal gespeeld tot 1 september. Het ligt dus ook niet in de lijn der verwachting dat
we dit jaar nog een seizoen-afsluiting kunnen organiseren. Het Jan Riekentoernooi zal dit jaar dus ook niet
gehouden kunnen worden. We gaan ons nu volledig
richten op het nieuwe seizoen. Op dit moment kunnen
we niet anders dan hopen dat het nieuwe seizoen in
september van start kan gaan.
We hebben de incassering van de contributie door laten lopen omdat onze vaste kosten ook gewoon doorlopen. We zullen bij aanvang nieuwe seizoen of tijdens
de ledenvergadering in oktober kijken of verrekening
mogelijk cq wenselijk is.
Wij als bestuur van vv GWVV willen alle leden, vrijwilligers, supporters en een ieder wie GWVV een warm
hart toedraagt veel sterkte toewensen in deze zware
tijd. Blijf allen gezond en we hopen iedereen weer in
het nieuwe seizoen waarvan de datum nog geheel onbekend is weer te mogen begroeten.

Jan Aalders

Ben Hendriksen
Overleden op 3 maart 2020

B

en Hendriksen kwam in 1973 in het bestuur van
G.W.V.V.. Hij volgde Gert Slutter op als penningmeester.
Hij bleek een rustig, onopvallend en vooral een zeer
deskundig bestuurslid, die ook volop kon genieten van
de zich zeer snel ontwikkelende vereniging en van de
derde helft. In de periode 1973-1990 heeft hij een zeer
belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van de
sporthal, de verlichting, de tribune en het clubhuis van
GWVV. Het financiële concept voor dit alles kwam van
zijn hand.
Ook was hij, als bestuursafgevaardigde van GWVV, de
financiële man van de Stichting Sportbelangen Varsselder-Veldhunten. Bij zijn afscheid op 2 oktober 1990
werd hij benoemd tot Lid van Verdienste van G.W.V.V..
Wij wensen José, zijn kinderen en kleinkinderen veel
sterkte bij dit verlies.

Potgrondactie 2020
geslaagd!

D

e potgrondactie 2020 die i.s.m. de Welkoop Silvolde
op 6/7 maart werd gehouden is bijzonder goed geslaagd. In totaal waren er van te voren zo’n 70 bestellingen binnen gekomen. Op vrijdag werd de potgrond bij
de klanten buiten Varsselder-Veldhunten bezorgd. ‘s
Zaterdags morgens waren om half tien zo’n 20 vrijwilligers aanwezig om deur aan deur te gaan in Varsselder
-Veldhunten en om tevens de gedane bestellingen te
bezorgen. Er waren vier groepen die een route afgingen. De potgrond lag met de komende lente in het verschiet goed in de markt. Bij de mensen die niet thuis
waren werd ter herinnering een briefje in de bus gedaan zodat ze in de gelegenheid waren om een nabestelling te doen. Ook hier maakten ’klanten’ gebruik
van en kregen we zelfs nog nabestellingen van zelfs 30
zakken. De actie leverde GWVV een mooi bedrag voor
de jeugdkas op. Het bedrag gaan we inzetten voor onze
jeugd in de vorm van materiaal, winteractiviteiten, seizoensafsluiting of clinics.
Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp en
ook de vrijwilligers die de transportmiddelen beschikbaar stelden.
Maar zonder klanten zou de actie zeker niet geslaagd
zijn. Daarom voor alle afnemers bedankt voor jullie
steun aan G.W.V.V..

Met vriendelijke sportgroet,
Sponsorcommissie G.W.V.V.
Boogbal nr. 5
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Net op tijd voor de Coronacrisis werd er op zondag 8 maart een elftalfoto gemaakt met het nieuwe tenue.
Beeldfragmenten wedstrijd GWVV - sv Basteom uitslag 2-1

Voor meer foto’s;
GWVV-Basteom;
https://myalbum.com/album/V3PdzsqWorWz
Boogbal nr. 5
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TC in Coronatijd

D

e afgelopen twee maanden waren ook voor de TC
heel bijzonder te noemen. Als je hobby helemaal stil
komt te liggen is het ook voor ons als niet-voetballers
best vreemd. Want wij zijn aan de "zijlijn" bijna dagelijks met deze hobby als TC en bestuur met ons clubje
bezig. Daarom is het mooi dat er weer voorzichtig tegen een balletje getrapt kan/mag worden. Afgelopen
week kreeg de jeugd de eer om hiermee te beginnen.
Deze week zijn ook de senioren weer begonnen. Het is
nog niet "volle bak" maar het begin is er weer.
Zoals inmiddels iedereen weet is dit aan allerlei regelgeving gebonden van de KNVB/NOCNSF en de gemeente.
Paar regeltjes als voorbeeld:
 Altijd trainer voor de groep.
 Teams mogen niet tegelijkertijd de training starten
of eindigen (risico op teveel drukte). Daarom altijd
15 min tussen gepland.
 Tijdens de training de 1,5 meter blijven hanteren.
 Thuis omkleden en douchen.
 Toilet alleen bij noodzaak gebruiken en daarna zelf
direct desinfecteren.
 Continu (corona) toezicht door bestuur.

de inschrijving mogelijk daarna gaat de KNVB aan de
slag. Wij wachten dit rustig af.

Groeten TC Eus en Freek

Daarnaast hopen wij natuurlijk dat het volgende seizoen normaal van start kan gaan. Op dit moment is dat
dus vanaf 1 september. Maar dat kan natuurlijk zomaar
weer veranderen. Qua trainingen/voorbereiding ook
nog even afwachten dus.
Eind mei hebben wij altijd contact met de trainers/
leiders over de samenstelling van de teams voor volgend seizoen. Zijn er nog mensen die de gedachte hebben om te stoppen? Gaan wij natuurlijk niet vanuit.
Ook heeft iedereen inmiddels via de (sociale) media
wel meegekregen dat wij ons 1e elftal bij de KNVB hebben laten inschrijven in de 3e klasse. Als bestuur hebben de voor en nadelen afgewogen en hebben de nadrukkelijke wens van de trainer en spelers uiteindelijk
het zwaarst laten wegen. Wat de criteria van toewijzing
door de KNVB zijn weet (nog) niemand. Tot 15 mei was

Boogbal nr. 5
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Dit seizoen worden in de volgende
wedstrijden de ballen gesponsord;

22-9-2019 wedstrijd tegen Fc Bergh,
Arno en Manon
13-10-2019 wedstrijd tegen sc Meddo
De Vieftig Club
27-10-2019 wedstrijd tegen Ulftse Boys
Gergotal
10-11-2019 wedstrijd tegen AD’69
Pedicurian
1-12-2019 wedstrijd tegen HMC’17
Jan en Wilhelmien Frazer
15-12-2019 wedstrijd tegen Gendringen
Ratering technische groothandel
8-3-2020 wedstrijd tegen sv Basteom
Jansen Tegelwerken bv

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

E
15-mei
16-mei
18-mei
19-mei
20-mei
21-mei
21-mei
26-mei
29-mei
29-mei
30-mei
30-mei
4-jun
5-jun
10-jun
11-jun
12-jun
12-jun
13-jun
16-jun
20-jun
21-jun
25-jun
28-jun
28-jun
1-jul
1-jul
2-jul
4-jul
4-jul
9-jul

en noodgedwongen vroeg einde door de coronacrisis in Nederland heeft na het laatste voetbal weekend
van zondag 8 maart een streep gezet door de competities. Door alle elftallen was 8 maart de laatste wedstrijd
die is gevoetbald. De laatste editie van de Boogbal is
uitgekomen op 5 maart, dat houdt dus in dat hierna
nog maar één wedstrijd is gevoetbald. Er hebben ook
geen grote verschuivingen plaats kunnen vinden. Alleen door een ruime uitoverwinning van 2-4 door
GWVV3 waarbij de uitdoelpunten
dubbel tellen hebben de mannen van het 3e elftal de laatste plaats overgedragen aan GWVV 2. De bovenste plek is met een
miniem verschil van drie punten verschil vergeven aan
het 1e elftal. Zij hebben in ca. 75% van de competitie de
meeste punten bij elkaar weten te scoren. Helaas geen
prijs dit seizoen, maar toch gefeliciteerd met het resultaat.
Gr. Stijn.

Menno Wenting
Joël Robben
Tim Heutinck
Freek van Arragon
René Bussink
Gert Ketelaar
Marit Schut
Willy Fischer
Frans van Hardeveld
Bart Rots
Donna Kwak
Boaz Kwak
André Lippets
Sep te Kaat
Ramiro Tersteeg
Tim Jansen
Bas Wanders
Jurjan Wezenberg
Frank Stokman
Pascal Sloot
Jordy Bussink
Stijn van Remmen
Erik Ketelaar
Paul Schut
Joost Venes
Rik Fisser
Moya van der Leest
Cas de Neling
Sven te Kaat
Marc Schut
Frank Heutinck

Elftal:
GWVV 1
GWVV 4
GWVV 3
GWVV 2

Punten
59
56
35
33

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. 5
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Edwin Grotenhuis

I

n mijn vrijgekomen tijd heb ik
voornamelijk geklust in huis.
Als de crisistijd voorbij is ga ik als
eerst weer lekker trainen en de gezelligheid opzoeken.
Ik ga het EK voetbal het meest missen van al de
evenementen die afgelast zijn.
Ik verlang naar het voetbal omdat dit mijn passie
is en ik er mijn energie er in kwijt kan.
Voor het seizoen 2020-2021 hoop ik dat we met
het team kampioen worden of in de 3de klasse
gaan spelen!

Peter Roes

I

n mijn vrijgekomen tijd heb
ik voornamelijk naast het
thuis werken en mijn studie,
veel tijd besteed aan mijn gezin door met z’n allen verschillende sporten weer op te pakken.
Ik heb namelijk mijn skeelers weer uit de kast gepakt, het stof eraf gepoetst en weer lekker rond
geskeelerd. Ook hebben we veel gewandeld,
hardgelopen en oefeningen gedaan om fit te blijven.
Als deze crisistijd voorbij is ga ik als het eerste de
contacten met familie en vrienden, die nu door de
corona regels op een laag pitje staan, of op een
afstand van 1,5 meter, weer oppakken. Tevens
kan ik me dan weer met volle overgave storten op
mijn werk en het voetbal.
Ik ga de Ulftse kermis het meeste missen van al
de evenementen die afgelast zijn.
Ik snak/verlang naar het voetbal omdat ik dan
dinsdag- en donderdagavond weer lekker op het
veld met de spelers aan het werk kan en op de
zondagen de wedstrijdspanning weer kan voelen.
Ook verlang ik er weer naar dat we op de donderdagavond en de zondag na een training of wedstrijd weer gezellig een biertje kunnen drinken
met elkaar.
Voor het seizoen 2020-2021 hoop ik dat we als
eerste, met z’n allen in goede gezondheid, aan de
start kunnen verschijnen. En natuurlijk sportief
gezien er een mooi seizoen van gaan maken.

n mijn vrijgekomen tijd heb ik voornamelijk
genoten van het mooie weer in april en ben ik
thuis en bij anderen bezig geweest met o.a. tuinieren.
Als deze crisistijd voorbij is ga ik als eerste genieten om live voetbal te kijken bv. van mijn
zoons en natuurlijk van de sociale contacten .
Ik kan nu nog moeilijk zeggen welk evenement
ik het meest ga missen. In eerste instantie
denk ik aan sportevenementen, zoals het EK, de
Tour (dat hoort bij mijn zomervakantie) en de
Olympische Spelen, maar natuurlijk ook aan
lokale dingen, zoals een Kermis. Ik hoop dat
voor veel evenementen geldt dat ze later
plaatsvinden, desnoods volgend jaar dan maar.
Ik verlang naar het voetbal omdat ik een buitenmens ben en weet dat voetbal meer is dan
die training of wedstrijd .
Voor het seizoen 2020-2021 hoop ik dat voetbal gespeeld kan worden met publiek en dat De
Graafschap op Eredivisie-niveau
mag spelen. Voetbal kan de
afleiding geven die we wel verdiend hebben.

Ferdie van de Pavert

Eugéne Lucassen

I

n mijn vrijgekomen tijd heb ik
voornamelijk in- en rondom huis
geklust, veel gefietst en gewandeld.
Als deze crisistijd voorbij is ga ik als eerste: familie en vrienden weer zoals vanouds kunnen zien
en gezellig uit eten.
Ik ga EK voetbal, kermis en Tour de France het
meeste missen van al de evenementen die afgelast zijn.
Ik snak/verlang naar het voetbal omdat ik weer
een fijne pot voetbal wil kijken van GWVV en
Ajax!
Voor het seizoen 2020-2021 hoop ik dat iedereen gezond en wel weer lekker kan voetballen en
mocht het 1e 3e klasse gaan voetballen, ze lekker
kunnen meedraaien.

I

n mijn vrijgekomen tijd heb ik voornamelijk veel
meer gewerkt i.v.m. vragen klanten en aanvragen
NOW regeling (noodmaatregel werkgevers) en
daarnaast natuurlijk oppassen op Elena.
Als deze crisistijd voorbij is ga ik als het eerste op
bezoek bij mijn kleinkinderen en schoonouders.
Ik ga de duivensport het meeste missen van al
de evenementen die afgelast zijn.
Ik snak/verlang niet naar het voetbal omdat
de gezondheid van ons allen nu even voorop
staat.
Voor het seizoen 2020-2021 hoop ik dat we
weer met zijn alle mogen genieten van het voetbal en samen een pilsje kunnen pakken.

André Jansen
Boogbal nr. 5
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n zo is het wisselvallige seizoen 2019/2020 zeer abrupt ten einde gekomen voor GWVV 2.
Net zoals bij de rest van voetballend GWVV en Nederland kunnen de schoenen waarschijnlijk in het vet worden gezet want de bal is gestopt met rollen. Hopelijk
kan er voor de zomer onderling nog een balletje worden getrapt maar die kans lijkt erg klein. Toch hebben
we tussen het uitkomen van de laatste boogbal en het
stop zetten van de competitie nog twee wedstrijden
gevoetbald. De eerste wedstrijd was op 1 maart tegen
de koploper in Duiven. Het slechte weer was misschien
wel het beste aan deze waardeloze ochtend. GWVV
speelt een redelijke eerste helft, een vroege achterstand wordt met een vlijm scherpe counter ongedaan
gemaakt. Een steekbal wordt op waarde geschat door
Joël en die weet vakkundig de keeper te passeren
waarna de 1-1 op het scorebord staat. Daarna weet
GWVV het aanvallende spel van DVV tegen te houden
en lijken de mannen met een gelijk spel de rust in te
gaan. Maar helaas laat DVV zien waarom het de koploper van de competitie is, DVV straft twee slordigheden
af en zitten de mannen van Peter met een 3-1 achterstand aan de thee. Over de tweede helft kunnen we
heel kort zijn……DVV is een maatje te groot. Uitslag 7-2
(doelpunt 2=tweede helft Collin).
Een week later staat de thuis wedstrijd tegen OBW 3
op het programma. Een wedstrijd waarin GWVV de

hele wedstrijd de bovenliggende partij is en met vlagen
goed positiespel laat zien. De hele wedstrijd is het
wachten tot GWVV de score opent maar zoals een oude voetbalwet voorschrijft valt de bal aan de andere
kant tegen de touwen (0-1). Met man en macht gaat
GWVV op zoek naar de gelijkmaker maar dit blijkt een
onhaalbaar doel. OBW weet in de laatste seconde nog
prachtig te scoren waardoor de (laatste) wedstrijd met
0-2 verloren gaat.
Het seizoen is dus meer dan terecht abrupt ten einde
gekomen en daar is iedereen het volledig mee eens.
Vooraf waren de sportieve verwachtingen hoog maar
helaas hebben wij deze niet waar kunnen maken. Ik
hoop dat ik iedereen in het nieuwe seizoen (mits mogelijk) weer te zien. Om toch een open deur in te trappen, er zijn op dit moment belangrijkere zaken dan
achter een bal aan rennen op onze prachtige Buitenham. In deze rare en onzekere tijden kom je er achter
hoe graag je op dinsdag en/of donderdag naar de club
gaat om te trainen, een biertje te drinken of je sociale
contacten te onderhouden (voor sommige: even weg
van de vrouw). Ik hoop dat iedereen zich in deze tijd
aan de regels en zonder klacht door komt zodat we
elkaar in betere tijden weer kunnen treffen op ons
sportcomplex.

Blijf gezond en hopelijk tot snel!.

Chiel le Comte

G.W.V.V. 2 in nieuwe shirts seizoen 2019-2020
Achterste rij vlnr. Twan Berntsen, Collin te Wildt, Jacco te Kaat, Martijn Klompenhouwer en Jurjan Wezenberg. Middelste rij
vlnr. Trainer Peter Roes, grensrechter Niels Jansen, Pascal Sloot, Maik Jansen, Jim Weijkamp en leider Jeroen Aalders. Voorste
rij vlnr. Joël Robben, Tim Heutinck, Mart Aalders, Koen Bussink, Chiel le Comte, Ron Prinsen en Tim Jansen.
Boogbal nr. 5
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GWVV 4 in
pré coronatijd

I

n de vorige Boogbal hebben jullie kunnen lezen dat
GWVV 4 niet met zo’n beste serie bezig was na de winterstop. Dit zou allemaal op zondag 8 maart recht gezet
worden bij de wedstrijd in Gendringen tegen Gendringen 4. Op 13 oktober 2019 wisten we op eigen veld nog
met 3-1 te winnen en lagen de verschillen tussen beide
teams niet ver van elkaar. Toch hadden we aan deze
wedstrijd een rare nasmaak overgehouden nadat er in
de Voetzoeker (clubblad vv Gendringen) van 16 oktober wel heel negatief geschreven werd over het Varsselderse arbitrale duo. Wie de verslaggever van dit artikel was doet niet ter zake, alhoewel we wel sterke vermoedens hebben wie dit zou kunnen zijn. Maar als je
schrijft over het functioneren van de scheidsrechter/
grensrechter doe dat dan wel met respect en wees er
dan ook zeker van dat wat je op papier schrijft ook echt
waar is. En zeker van een buurtclub verwacht je zoiets
niet. Woorden als “Kort voor rust toonde de escheids
helaas (weten we nu achteraf) waar het de 2 helft naar
toe zou gaan.” en “Bovendien was de scheidsrechter
nog niet klaar met zijn rol, waar hij de aanwijzingen
voor buitenspel keer op keer blindelings overnam van
de grensrechter van GWVV liet hij gewoon doodleuk
onze grensrechter staan”. Als je zoiets schrijft wees dan
ook een kerel door je naam onder het artikel te plaatsen. (Voor de liefhebbers; https://issuu.com/
voetzoekergendringen/docs/2019-10-16). Dit moest ik
nog even kwijt, zat me toch nog even dwars.
Ondanks dit niet zo positief geschreven verhaal
gingen we met goede
moed richting Gendringen
om dit sportief op te lossen. Van te voren was
onze profielfoto op
Whatsapp al gewijzigd dat
het de derby zou worden
tussen twee ‘oud’ gedienden, Tonny Slutter en Ruud Hendrixen (nee geen familie van). Deze twee zijn dik over de zestig en gaan nog
elke week de strijd aan. Sjappoo!
Jammer genoeg kwamen beide helden niet tegenover
elkaar te staan en vochten
ze zelfs onderling geen duel
uit omdat Tonny de 1e 45 minuten speelde en Ruud
Hendrixen pas in de 2e helft zijn opwachting maakte.
Jammer. Op het sportpark aangekomen werd ons duidelijk dat Tom in de afgelopen week naar de
‘brandhaard’ van het coronavirus in Noord-Italië was
geweest bij zijn ‘foute’ vrienden op zakenbezoek. Op
de app werd dan ook alvast medegedeeld dat Tom zich
kon omkleden in kleedkamer 2. Op het veld was dit
niet nodig want Tom doet op het veld toch altijd alles
alleen.
Over de wedstrijd
kunnen we heel
kort zijn. Ondanks
dat we toch in een sterke formatie begonnen was Gendringen gewoon de beter spelende ploeg. Wij probeerden van achteruit onze spitsen te bereiken maar deze
ballen werden telkens goed onderschept door Gendringen. Vaak slordig spel van onze zijde waarbij er veel
balverlies was en Gendringen er vrolijk mee heen ging
en via tikkie takkie voetbal de bal rond speelde. Nadat
Gendringen al enkele kansen had gehad door schoten,
Boogbal nr. 5

waarvan
er zelfs één op de deklat belandde was het in
de 12e minuut wel raak nadat een Gendringse speler
zich wegdraait van zijn directe tegenstander en de bal
op goal schiet waardoor Marco verrast toekijkt en de
bal langs zich in het doel ziet belanden. 1-0. In de 17e
minuut komt de bal, binnen de zestien, op een ongelukkige wijze tegen de hand van Theo waardoor de
goed leidende scheidsrechter de bal op de stip legt. De
penalty wordt vervolgens recht door het midden binnen geschoten 2-0.
Na dit moment pakken wij het iets beter op, gaan iets
verder van het eigen doel af spelen en krijgen zowaar
in de 21e minuut de eerste kans als Rick Hendrixen een
hoge bal vanaf links op goal kan koppen en deze net
voor de lijn wordt weggetrapt. Ondanks het iets betere
spel van onze kant kwam Gendringen hierna tot 3x toe
in scoringspositie. In de 35e minuut wordt door hen de
3-0 binnengeschoten als wij Gendringen vrij rond laten
spelen in de combinaties en hierdoor ook de goal ontstaat als vanaf de zestien laag bekeken binnen wordt
geschoten.
De 2e helft was van onze kant gezien een stuk beter en
probeerden wij door iets hoger te spelen het voetbal
bij Gendringen er uit te halen. Hierdoor kwam Gendringen minder aan voetballen toe en
kregen zij ook beduidend minder kansen dan in de 1e helft. De achterstand
konden we niet meer weg poetsen maar na de 4-0
maakten wij nog de 4-1 door een goal van Rick H en
maakte Gendringen nog de 5-1. Rick had er zelfs nog
ééntje meer kunnen maken ware het niet dat hij op de
Gendringse goalie stuitte. Een terechte eindstand 5-1.
Overigens is de wedstrijd terug te kijken op Voetbal TV,
Voetbal TV? ja Voetbal TV. Op je ipad kun je de app
downloaden en inloggen met je KNVB account. In deze
tijden met weinig voetbal een aanradertje. De voetbalapp heeft overigens ook weer
nadelen, bij
Gendringen zat
er zelfs geen
kip op de tribune.
Ondanks het
forse verlies
had leider Carlo
bij terugkomst op de Buitenham er toch nog een rondje voor over. Niet voor het resultaat maar om het feit
dat hij in januari jarig was geweest. Carlo Proost! Wij
lieten hem fijn smaken en konden ons vinden in het
verlies van vandaag, wij hadden gewoon even onze dag
niet vandaag. Dit was dan ook meteen, zonder dat we
dit wisten ook de laatst gespeelde wedstrijd van dit
seizoen. Eerst werd op 12 maart bekend gemaakt dat
we voorlopig niet meer zouden kunnen trainen en
voetballen. Op 31 maart maakte de KNVB aan alle illusies een eind door de stekker er uit te trekken en deelde mee dat de competities in het amateurvoetbal vanwege het coronavirus zonder promoties/degradaties
voor het seizoen 2019-2020 definitief ten einde waren
gekomen. Het feest op 4 april ivm het bereiken van de
50-jarige leeftijd van Marco ging niet
door en ook de opening van het horeca Joop Sarsplein in Doetinchem werd
gecanceld. Feestjes die wij misliepen.
Maar gelukkig ook een blijde boodschap vanuit huize Geerts. Op 22
maart werd dochtertje/zusje Lenne
geboren. Sander, Kristy, Morris en
Duuk van harte proficiat!
Het ‘kroamschudden’ oftewel “De
kleine loaten pissen” schuiven we
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naar een later tijdstip.

Paul Schut

Een triest einde van het seizoen. Onze gezondheid is in
deze belangrijker en we hopen dat de maatregelen die
momenteel gelden er voor gaan zorgen dat er straks
een beginnetje is om weer de wei in te kunnen. Momenteel houden we, met mooie plaatjes/filmpjes, elkaar op de hoogte via Whatsapp en feliciteren we elkaar als er iemand jarig is. Als het tenminste, wat ook
al gebeurd is, iemand niet wordt vergeten.
Gelukkig heeft de jeugd al wat meer vrijheid gekregen
om te mogen sporten, en kregen wij vandaag (9 mei)
te horen dat we volgende week donderdagavond weer
gepast mogen trainen.
Want niet alleen op sportief gebied mis je heel wat, op
sociaal gebied heeft het voetbal zoveel meer te bieden
dan je in 1e instantie zou denken.
Iedereen een hele goede gezondheid gewenst en tot in
het volgende seizoen

Nico Immink.
Grensrechter GWVV 4

In mijn vrijgekomen tijd heb ik
voornamelijk;
De onderhoud werkzaamheden
gaan gewoon door op de voetbal.
Dus gras gemaaid, doelen moesten
eraf i.v.m groot onderhoud. Sproeien gaat gewoon door. D.w.z. slangen erop leggen na het
sproeien de slangen er weer af halen samen met
Willie. Tussendoor sproeiers aan / uit
zetten .....enz. Enz.
Kunst gras werd gekeurd, dus hiervoor een halve
dag aanwezig geweest. Daarnaast genoten van
het mooie weer en samen met Riet gefietst en
tuinonderhoud gedaan.
Als de crisis voorbij is ga ik als eerst met mijn
kleinkinderen een lekker ijsje eten en veel
knuffelen.
Evenementen ga ik niet missen....
Ik verlang naar de voetbalwedstrijden zowel in
Varsselder ( Uit en Thuis) dan bij de Graafschap.
Zodat ik weer kan rijden voor de jeugd onder de
15 .
Voor het seizoen 2020-2021 hoop ik dat alles
weer door kan gaan, zowel in Varsselder als in
Doetinchem bij de Graafschap .

Bennie Mulder
In mijn vrijgekomen tijd heb ik
voornamelijk geklust in huis en
veel gefiets.
Als deze crisistijd voorbij is ga ik
als het eerste naar het Dorpshuus
weer onder de toppers van gwvv.
Ik ga het voetbal en de kermis en de mensen uit
het dorp het meeste missen van al de evenementen die afgelast zijn.
Ik snak naar het voetbal omdat ik niet zonder het
gwvv voetbal en het Dorpshuus kan, dat is mijn
leven.
Voor het seizoen 2020-2021 hoop ik dat ik iedereen weer gezond en fit op ons mooie de Buitenham kan zien.

De opstelling in het Pré Coronatijdperk, hoe zal dat er uit
gaan zien na de coronatijd?
Boogbal nr. 5
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I

n de maanden maart/april zijn ons weinig dingen opgevallen op de Buitenham. NL Doet, De Hen en Weerum, Carnavals lenteoptocht, uitvoering Kom Es Kieken, Voorjaarsconcert Fanfare, GWVV playbackshow,
Bevrijdingsontbijt gingen allemaal niet door ivm de
Coronacrisis waarin we momenteel zitten. Vele nominaties waren er dan ook niet om de hoofdpersoon te
zijn in deze rubriek. In deze voetballoze tijd kijken we
op de zondagmiddagen terug naar gespeelde WK’s en
EK’s waarin Oranje succesvol was. Wij kijken ook even
terug in de tijd. Daarom is the one and only Mister
GWVV Theo Heutinck uitverkoren om oa. vragen te
beantwoorden over toen en ook over de bizarre tijd
waarin we nu momenteel leven, een leven zonder
voetbal oftewel voor velen de belangrijkste bijzaak in
ons leven.
Hallo Mister GWVV, Theo,
Meestal stellen we als
eerste altijd de vraag
of je je even wilt voorstellen aan de lezers.
Zou vreemd zijn dat jij
je als 'Mister GWVV'
nog voor moet stellen
in het clubblad, we
weten dat je op De
Pavert 1 woont, dat je
al vele jaren gelukkig
getrouwd bent met
redactielid Lucia, dat
je werkzaam bent als
bouwvakker bij Bouwbedrijf Bruggink te
Heelweg. Dat je hobby's zijn reizen, wandelen, fietsen en natuurlijk voetbal. En dat je, en dat weten er waarschijnlijk een aantal niet, dat je vaak 'De Snor' wordt genoemd.
Even terugkomend op dit laatste zijn er nog veel mensen die je zo noemen, want we horen dat toch niet
meer zo vaak?

Het komt inderdaad niet veel voor, alleen bij de
“schutterij” , de gebroeders Paul en Willie.
We leven al zo'n 2 maanden in een rare periode waarin
we met z'n allen worden geconfronteerd met maatregelen die we ons een aantal maanden geleden niet
voor hadden kunnen stellen. Hoe ga jij hiermee om en
hoe heeft dit alles invloed op je dagelijkse leven?

Het is zeker een rare periode, maar we zullen ons zeker
aan de regels moeten houden, willen we straks weer
op een normale manier kunnen omgaan met elkaar.
Zelf mis je de sociale contacten, familie, vrienden,
voetbal, koffie drinken op een terras, uitjes enz.
Boogbal nr. 5

Dan de 1,5 meter afstand op het werk; ik ben vaak met
een vaste collega, maar dan is het nog moeilijk om die
afstand in acht te houden. Thuis maakt het niet uit, we
kunnen genieten van onze mooie tuin, we fietsen en
wandelen.
In deze Boogbal hebben we een aantal leden vragen
voorgelegd. We willen vragen of jij deze ook zou willen
beantwoorden.
In mijn vrijgekomen tijd heb ik voornamelijk gewandeld
en genoten van en in de tuin. Zeker met dit mooie weer.
Als deze crisistijd voor bij is ga ik als het eerste familie
en vrienden opzoeken.
Ik ga onze meivakantie het meeste missen van al de
evenementen die afgelast zijn.
Ik snak/verlang naar het voetbal omdat ik het spelletje
nog steeds leuk vind en voor de sociale contacten.
Ik heb mijn conditie (niet) op peil gehouden door 1
keer per week naar het bergse bos te gaan. 1 a 2 keer
een stevige wandeling.
In het seizoen 2020-2021 hoop ik dat we weer een
beetje naar het “normaal” kunnen met leven, maar ik
vrees het ergste.
Terug naar de ‘gewone’ tijd;
Vele wedstrijden heb je al voor GWVV gespeeld. Misschien een keer een goede aanleiding om stil te staan
bij je ?? wedstrijd bij GWVV. Heb je een idee om hoeveel wedstrijden het dan gaat?

Van de jeugd weet ik het niet
meer( jaren en jaren gaan voorbij) In het eerste ben ik een keer
gehuldigd voor mijn 500 ste
wedstrijd. Daarna 18 jaar in het
4de x ? wedstrijden totaal ?
wedstrijden.
Nou dat zit je toch al wel tegen/
over de 1000 wedstrijden. Ooit
speelde Harry v.d. Heiden zijn
250e wedstrijd voor GWVV. In
de wedstrijd tegen VVL. In die
wedstrijd viel Harry zwaar geblesseerd uit, hij was nog net op
tijd terug na medische zorg voor
zijn feestje bij café Mulder.
Harry van der Heiden
Welke wedstrijden/gebeurtenissen staan je nog het
meest op het netvlies?

De kampioenswedstrijd tegen Bergse Boys, met Theo
Joling als trainer. De volgende dag bij Theo ontbijten en
vervolgens met z’n allen naar de Diemse kermis
maar ook;
- Het eerste seizoen 1977 in het eerste elftal was
prachtig, met als afsluiting het kampioenschap.
- Het winnen van de IJsselcup in en tegen Angerlo.
- Samen kampioen worden met het 2de elftal met
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moederdag. Beiden een thuis wedstrijd o.l.v. Joop Peters
- De grensland bokaal winnen in Anholt.
- Ook was het schitterend om kampioen te worden met
het 4de elftal o.l.v Ton van Gelder, met als voorbereiding een geslaagd trainingskamp op Mallorca.
- Ook niet te vergeten elk jaar weer de goed georganiseerde weekendjes weg.

Memorabele dag voor GWVV , 12 mei 1984
GWVV 1 en GWVV 2 kampioen.

Beide

Met Lucia een avondje eten of een avondje bioscoop
met Lucia? Eerst eten dan bioscoop.
We geven je de gelegenheid om op één van bovenstaande stellingen terug te komen.

Kampioensteam 1976-1977 olv Frank van de Pavert

Je gaat zelf altijd nog vaak kijken bij de thuiswedstrijden van GWVV 1. Dit seizoen heeft GWVV een generatie verandering mee gemaakt waarbij veel jonge spelers voor het eerst uitkomen voor GWVV 1. Wat zou jij
als ex-ervaren GWVV 1 speler willen meegeven?

Ik als Feyenoord fan, hoop ik natuurlijk op een kampioenschap. Maar ik ben een echte Achterhoeker en zie
de Graafschap graag in de ere-divisie.
Waar kun jij 'koppig' om worden of niet zo goed tegen
op het veld of daarbuiten?

Op mensen die wel uitdelen op het veld, maar niet
kunnen incasseren en uitlatingen langs de lijn.

Als jij aan iemand een lintje zou mogen uitreiken wie
zou die dan krijgen?

Vooral geniet ervan, zorg dat het team belang voorop
staat, de rest komt vanzelf. Als speler wil je altijd het
hoogste bereiken, vandaar ook de inschrijving voor de
3de klasse. Niet geschoten is altijd mis, maar geniet
van het spelletje.

Lucia

Je bent aanvoerder bij GWVV 4, hoe vind je dat GWVV
4 het dit seizoen heeft gedaan?

Welke coronamaatregel mogen ze van jou meteen los
laten?

Matig, we waren te wisselvallig, we hebben goede
wedstrijden gehad vooral tegen de toppers, maar ook
zeer slechte wedstrijden en dat meestal tegen de laagvliegers. Oorzaak; stukje mentaliteit, minder trainings
opkomst.
Veel spelers hebben altijd iets van bijgeloof voor een
wedstrijd heb jij ook iets van een ritueel voor de wedstrijd? Strik je bv eerst de linkerschoen en daarna pas
de rechter.

Nee, daar doe ik niet aan mee.

Als je een wens zou mogen doen op voetbalgebied wat
zou dat dan voor je zijn?

G.W.V.V 1 in de 3de klasse en G.W.V.V 4 kampioen.

We zouden ons toch aan de maatregelen moeten houden, anders ligt de de 2de golf op de loer. Laten we nog
een poosje voorzichtig zijn, dan kunnen we hopelijk na
1 september weer aan de bak.
In September vorig jaar ben je zestig geworden. Als we
je zo nog rond zien dartelen en altijd nog één van de
fanatiekste en beste op het veld kun je nog lang mee.
Heb je voor jezelf, ergens heel ver, al een eindstreep
getrokken of laat je je leiden door wat er op je pad
komt?

Het wordt langzaam toch iets minder dus ik hoop nog
een paar jaartjes mee te huppelen.
Wil je zelf nog iets aanvullen of een op/aanvulling geven dan geven we je daar nu de ruimte voor.

Wat heb je met nr. 7?

In mijn eerste jaar in het eerste, werd ik ‘de Neeskens’
van G.W.V.V. genoemd door trainer Frank v.d. Pavert.
De Nees had nr 7 en dat heb ik later zo gehouden.
Enkele stellingen;
Wandelen of fietsen? Fietsen
Vakantie of een kampioenswedstrijd spelen?Vakantie,

kampioens wedstrijd spelen heb ik al meerdere keren
meegemaakt.
In de winter of in de zomer op vakantie? Beide

Ik wens iedereen een goede gezondheid, wees voorzichtig dan komt het goed met deze ‘rare’situatie!!!
Groetjes Theo
Theo, bedankt voor je medewerking aan deze rubriek,
we wensen je nog veel jaren plezier als actief speler bij
GWVV en samen nog heel veel goede gezonde jaren
gewenst.

De redactie

De Graafschap ere-divisie of Feyenoord kampioen?
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G.W.V.V. 3

E

en vroegtijdig einde aan de competitie dit seizoen is
een feit waar wij ons bij neer moesten leggen. Door de
Corona crisis heeft de KNVB tot een abrupt einde aan
de competitie besloten. Na het laatste verslag hebben
we nog maar één wedstrijd mogen voetballen welke
door ons gewonnen is met een 2-4 overwinning uit bij
vv. Montferland. Ik kan hier heel uitgebreid op in gaan
maar het lijkt me beter om een korte terug blik te doen
op het afgelopen seizoen.
We zijn het seizoen begonnen met een hoop nieuwe
gezichten binnen het 3e elftal. Na afscheid genomen te
hebben van enkele spelers en trainer/leider. Zijn we dit
nieuwe seizoen begonnen met een frisse start. Vanuit
de A-jeugd zijn er een hand vol spelers doorgestroomd
naar de senioren en heeft Erik Frazer met aan zijn zijde
Clemens Wissing te taak op zich genomen dit seizoen
de leiding te nemen op de zondag ochtend. Deze nieuwe start heeft één ieder binnen het elftal goed gedaan.
De eerste (beker)wedstrijden was het erg wennen aan
elkaar, aftasten naar ieder zijn kwaliteiten, het ging dan
ook niet altijd even goed. Gaande weg het voetbalseizoen werd het beter. Alleen resultaten bleven uit. We
wisselde goede wedstrijden af tegen hoogvliegers van
de competitie met zwakke wedstrijden tegen tegenstanders die eigenlijk van ons niveau zouden moeten
zijn. Het constante presteren is er niet ingekomen. Te
veel pieken en dalen in het voetbal spel.
Een mooi punt om volgend jaar aan te werken. Het seizoen zijn we dan ook geëindigd als laag vlieger in de
middenmoot, daarbij moet ik wel zeggen dat we wel de
meeste wedstrijden van allemaal hebben mogen spelen in de competitie, dus van een goed en eerlijk beeld
is niet helemaal aan de orde. Op het moment van
schrijven zijn de regels in Nederland al weer iets versoepeld en kunnen en mogen we in de avonden de
trainingen op gepaste afstand van elkaar toch weer
gaan oppakken waardoor we het einde van het seizoen
gezamenlijk toch nog een beetje kunnen afsluiten.
Voor aankomend seizoen hopen we dat de ontwikkelingen zich in Nederland positief blijven voordoen,
waardoor we begin september weer met een nieuw
voetbal seizoen kunnen beginnen.

O

Foto van de maand!

ok een leuke foto
gemaakt? Stuur deze
naar;
boogbal@gwvv.nl . De
mooiste foto van de week
publiceren we op het
scherm in het Dorpshuus!
Diverse foto’s zijn op het
scherm in het Dorpshuus
voorbij gekomen zij werden alle genomineerd voor mooiste foto van de week.
De redactie heeft hieruit vervolgens de leukste foto
geselecteerd en verkozen tot foto van de maand.
Dat is deze maand geworden de foto waarop de leiders/coaches van het 3e elftal gedesillusioneerd achter
blijven op de parkeerplaats van de Buitenham. Hoe kun
je als spelers nu vergeten je leiders mee te nemen? Het
elftal stond al op het veld toen zich afvroegen waar zijn
Clemens en Erik nu gebleven. Gelukkig was stersponsor
Nordic Fire zo attent om zijn huurauto af te staan zodat
ze toch nog konden afreizen.

De Boogbalplanner seizoen 2020-2021

Gr. Stijn Marcus

Copie inleveren:
29 september
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In mijn vrijgekomen tijd heb ik voornamelijk
m’n eigen conditie weer proberen op te bouwen.
Als deze crisistijd voor bij is ga ik als het eerste
hoop ik als eerste het voetbal weer als vanouds
op te pakken.
Ik ga het bezoeken van de thuis wedstrijden
van de Graafschap het meeste missen van al de
evenementen die afgelast zijn.
Ik snak/verlang naar het voetbal omdat het
gezellig is samen een balletje te trappen.
Ik heb zelf door een blessure na de winterstop
niet meer gevoetbald, maar probeer afgelopen
tijd de conditie weer met hardlopen op te bouwen.
In het seizoen 2020-2021 hoop ik dat er geen
piek is in het aantal nieuwe corona besmettingen komen, waardoor er geen
nieuwe maatregelen genomen
hoeven te worden. Waardoor
we allemaal lekker kunnen
blijven door voetballen.

Dirk Jansen

I

n mijn vrijgekomen tijd ben ik
voornamelijk gaan fietsen en vissen (uiteraard met VV 't Visje).
Als deze crisistijd voor bij is ga ik als
het eerste weer naar de sportschool/ kapper/
zwembad/ 'casino'/ uit eten/ kroeg.
Ik ga de kermissen het meeste missen van al de
evenementen die afgelast zijn.
Ik snak/verlang naar het voetbal, we hebben een
leuk team en het zou fijn zijn om weer samen aan
de slag te kunnen.
Ik heb mijn conditie op peil gehouden door vooral veel te fietsen, zowel racefiets als mountainbike. Hardlopen ook zo af en toe.
In het seizoen 2020-2021 hoop ik dat wij met
GWVV 1 weer net zo'n goed seizoen kunnen
draaien als dit seizoen.

Stijn Marcus
Tonny Slutter

I

n het begin van de Corona lockdown had ik geen tijd over. Binnen een paar dagen moesten we
onderwijs op afstand organiseren.
Na meer dan 40 jaar voor de klas te hebben gestaan, was dit een best lastige opdracht. Misschien dat de leeftijd parten speelde, uiteindelijk
is het best aardig gelukt. Ik had op een andere
manier contact met mijn leerlingen. Zo werd het
duidelijk dat sommige kinderen verre van makkelijk opgroeien. Dat was misschien wel het lastigst om mee om te gaan.
Als deze crisistijd voor bij is ga ik als eerste een
gezellig dagje uit. Museum bezoeken, terrasje
pakken, vorkje prikken.
Ik heb het niet op bezoek kunnen bij onze kleindochter Ella het meeste gemist van al de evenementen die afgelast zijn. Gelukkig kwam Jeroen
met Ella een keertje naar de Achterhoek en konden we elkaar, op gepaste afstand in een speeltuintje ontmoeten.
Samen met opa schommelen was, zeker voor
opa, een feestje.
Ik snak naar het voetbal omdat het voetballen,
zeker dat van het vierde, meer is dan alleen het
spelletje. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk. Aandacht voor elkaar, sportief bezig zijn
en veel gezelligheid. Een biertje na afloop, kaas
en worst van Wies, hééééééél soms vlammetjes
van Hans, voetbaluitjes…..etc. etc., dat alles mis
ik. Ik twijfel soms of ik zelfs de koude douche van
Bennie M. mis.
Ik heb mijn conditie slecht op peil gehouden.
Behalve wandelen en een stukje fietsen heb ik
weinig gedaan. Ik vond het heel lastig om in mijn
eentje in actie te komen. Helaas.
In het seizoen 2020-2021 hoop ik dat ik het voetbal, zeker voor minimaal één seizoen, nog weer
kan oppakken. Ik zou het jammer vinden dat
noodgedwongen een half jaar niet voetballen het
einde van mijn voetbal carrière zou inhouden.

Mart Aalders

I

n mijn vrije tijd heb ik voornamelijk veel gesport en
Netflix gekeken.
Als deze crisistijd voorbij is ga
ik als het eerste een goed
avondje gezellig bier drinken met

alle vrienden.
Ik ga de Ulftse kermis het meeste missen van al
de evenementen die afgelast zijn. Eerlijk gezegd
ga ik bijna alle evenementen wel missen en dan
vooral de gezelligheid ervan.
Ik verlang naar het voetbal omdat ik de gezelligheid van ons 2e elftal mis. Ook kijk ik er wel weer
naar uit om Peter te horen schreeuwen op het
voetbalveld!
Ik heb mijn conditie op peil gehouden door veel
te gaan wielrennen en af toe hard te lopen.
In het seizoen 2020-2021 hoop ik dat iedereen
het normale leven weer op kan pakken en weer
gauw met zijn allen gezond op het voetbalveld
staan.

Tot slot wens ik iedereen heel veel
sterkte en wijsheid
toe in deze buitengewoon spannende
situatie. Laten we
nu verstandig zijn
zodat we over een
poosje elkaar ALLEMAAL gezond en
wel weer kunnen
ontmoeten.

Met een sportieve groet, Tonny Slutter
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Stand Superelf
seizoen 2019-2020

2019/2020

O

ok nu de competitie vroegtijdig tot een eind is
gekomen stopt hiermee ook voor dit seizoen de superelf competitie. De laatste en enige speelronde na
de laatste editie van de Boogbal is verwerkt.
De laatste wedstrijd van 8 maart waarin nog enkele
doelpunten zijn gevallen heeft voor sommige coaches
nog de nodige puntjes opgeleverd. Dit heeft helaas niet
geleid tot grote verschuivingen in de ranglijst. Dat betekend dat Karin Boland dit seizoen heeft afgesloten als
voortijdige winnaar van de superelf competitie. Deze
keer gaat Karin alleen met de eer strijken. Dit jaar helaas geen Super Elf winnaar.
We hopen van harte dat het virus zich in Nederland
zich de aankomende tijd zal afnemen en niet verder zal
ontwikkelen. Waardoor we hopelijk begin september
weer met een nieuw voetbalseizoen kunnen beginnen.
In dat geval zal ook de superelf competitie weer van
start gaan!

1

Karin Boland

GWVV Forever

197

2
3

Ferdie v/d Pavert

TKS

192

Sandra Immink

De Huppelklumpkes

181

4

Niels Jansen

Grensjager

180

5

Wim Klompenhouwer

WK-C

175

6

Theo Heutinck

The Champ

173

7

Rien Klompenhouwer

FC Tikie-takie

173

8

Menno Wenting

VV WIV

173

9

Jelle Boland

FC Snelle Jelle

173

10

Luca Heutinck

Het geknipte team

171

11

Nico Immink

De Imminkjes

170

12

Nico Marcus

Fc Canon

170

13

Glenn Robben

FC Maise makkers

168

14

Miel Erinckveld

Poar pielen FC

162

15

Kees v/d Pavert

The Kellers

157

16

Martijn Klompenhouwer

One team One Dream

157

17

Bennie Mulder

The Godfather

153

18

Hans Boland

FC Veldzicht

153

19

Robin Klompenhouwer

Fc Robin

153

20

Jan-ole Kantus

FIFA-point united

149

21

Marjolein Niesink

The Boys van Majo

148

22

Cas de Neling

BFT

146

23

Carlo Cornielje

Waally-team

146

24

Marie-José Cornielje

FC Kwiebes

146

25

Eus Lucassen

Waterboys

144

26

Bart Rots

A2

135

27

Joost Schut

180

132

28

Cas Aalders

Dreamteam

131

29

De vieftig Club

De oudjes

114

30

Mart de Leeuw

EL Koekoek

107

31

Jordy Bussink

Grote spelers

106

32

Stijn van Remmen

Brutus FC

76

Groeten Competitieleider Stijn.
Karin Boland — ‘’GWVV Forever’’
Sven te Kaat
Miel Erinkveld—Jesse Peters—Dirk Jansen
Jelle Boland—Maik Jansen—Theo Heutinck
Ron Prinsen

Cas de Neling - Rick Hendrixen—Tom Wanders
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Dat kump in de Boogbal

 Felicitatie

Wij feliciteren:
- Marco van Remmen met het bereiken van de Abrahamsgerechtigde leeftijd.
Fam. Geerts met de geboorte van dochtertje en zusje
Lenne.

H

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

Uitslagen beker/competitie senioren
8-3-2020

GWVV 1

SV Basteom 1

2

1

8-3-2020

GWVV 2

OBW 3

0

2

8-3-2020
8-3-2020

Montferland 5
Gendringen 4

GWVV 3
GWVV 4

2
5

4
1

Jeugdspelers mogen vanaf 29 april
weer komen trainen.

et kabinet heeft besloten dat – onder voorwaarden - kinderen tot en met 18
jaar weer mogen deelnemen aan buitensportactiviteiten die in verenigingsverband worden verzorgd.
Onze vereniging wil dan ook de trainingen voor kinderen in de leeftijdsgroep O7
t/m O12 en van O13 t/m O19 weer oppakken. Dit betreft één trainingsavond in
de week.
Ouders beslissen natuurlijk zelf of zij hun kind(eren) aan de buitensportactiviteit laat/laten deelnemen. Wel is het zo dat deelname aan een training alleen
mogelijk is als iedereen, dus ook onze jeugdleden, zich aan de regels houdt.
Als vereniging moeten we immers ervoor zorgen dat de kinderen in een veilige
en hygiënische omgeving aan de buitensportactiviteit kunnen deelnemen. De
(gemeentelijke) overheid heeft voor buitensportactiviteiten 'spelregels' uitgevaardigd en deze spelregels hebben wij vastgelegd in een document, genaamd
Protocol Veiligheid- en hygiëneregels, geldend op/voor het complex ’t Oerseveld te Ulft tijdens buitensportactiviteiten jeugd.
Hieronder geven wij de belangrijkste regels weer en geven wij, met name voor
de ouders van de jeugdleden in de teams O7 t/m O12, adviezen mee.
Alleen jeugdleden, trainers, leiders en bepaalde aangewezen vrijwilligers mogen het complex betreden.
Ouders hebben geen toegang tot het complex. Ouders mogen kinderen tot aan
de toegangspoort begeleiden en spreken met hun kind af waar ze ná de training (buiten de poort) staan om hen op te halen.
Kinderen mogen niet eerder dan 10 minuten voor trainingsactiviteit op het
complex aankomen. Als ze eerder komen is het risico van groepsvorming te
groot.
In een trainingsschema (kijk hier) is aangegeven welk team op welke dag en op
welk veld van Ulftse Boys of GWVV de training heeft. De schets van de velden
bij UB staat hier (klik hier). Zorg ervoor dat uw kind op de hoogte is van deze
trainingslocatie en van het trainingsveld waar hij of zij, direct na aankomst, naar
toe moet gaan.
Op het trainingscomplex zijn borden aangegeven met aanwijzingen, zoals looproute; iedereen dient zich te houden aan de aanwijzingen op deze borden.
De WC op ons complex is alleen voor noodgevallen; laat kinderen daarom voordat ze naar de club vertrekken - thuis naar de WC gaan.
Zorg ervoor dat handen met water en zeep worden gewassen, vóór en na het
bezoek aan onze sportlocatie;
De kleedkamers zijn afgesloten, de kinderen moeten daarom in sportkleding
naar ons complex komen
Laat de kinderen weten dat ze goed naar trainer/leiders en naar andere mensen van de vereniging luisteren, en dat ze de (spel)aanwijzingen die ze geven
(zeker die in het kader van veiligheid en gezondheid), snel en correct opvolgen.
Leg uw kind uit dat, als de sportactiviteit is afgelopen, ze direct naar huis moeten gaan. Ze kunnen geen gebruik maken van de kleedkamer en douches.
Natuurlijk geldt altijd de landelijke richtlijn.
Boogbal nr. 5
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Dorpsnieuws

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

Dorpsagenda
Ivm de Coronamaatregelen geen Dorpsagenda

Vrijheid is kostbaar, kwetsbaar
en niet vanzelfsprekend.
Dat besef je pas goed
wanneer de vrijheid
er niet meer is.
4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers
5 mei vieren we dat we vrij zijn…..
Iedereen, ieder jaar opnieuw.

een krans gelegd namens de dorpsgemeenschap van Varsselder/Veldhunten.
De klokken hebben
geluid en Leo Jansen
heeft even voor acht
uur het Taptoesignaal, thuis vanuit
zijn zolderraam geblazen. Om 20.00 uur
was het twee minuten stil. Daarna volgde het Wilhelmus en
werden de vlaggen
even gehesen en
weer terug op halfstok gehangen. De
krans werd gelegd
ener werden nog
bloemen gelegd.
Daarna ging ieder in stilte zijn eigen weg……..
Toch een fijn gevoel dat er werd herdacht.
De foto’s en video kunt u op de Dorpssite vinden.

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

Maar dit jaar is alles anders……
Alle mooie plannen die we hadden betreffende de 4-5
mei herdenking en vieren konden in de kast. We gaan
ze met een strikje erom bewaren tot volgend jaar en
we hopen dat we ze dan kunnen uitvoeren. Dit jaar
maakten we 4-mei thuis mee! We hebben alleen- en
toch samen- stil gestaan bij deze avond. Er kon ook nog
wel van alles, alleen dan met de aangepaste maatregelen van de overheid. Zo mocht de vlag op 4-mei de hele
dag halfstok en op 5-mei natuurlijk in de top.

Gedicht,
Diep weggestopt tussen gedachten
ligt nog steeds de herinnering
aan een zwart en grauw verleden
Vol angst en marteling.
Maar wie houdt de herinnering levend
als niemand die nog bij zich draagt?
Wie zorgt dat het niet wordt vergeten
dat de herinnering niet wordt weggevaagd?
Elk jaar eraan denken
2 minuten, heeft dat zin?
Even stilstaan bij wat is geweest
het is niet veel, maar een begin……..

Als 4-mei comite hebben we gemeend om toch de gevallenen te eren en heeft onze Gildekoning en koningin

Kijk hier naar de video dodenherdenking VV.
Kijk hier naar de foto’s dodenherdenking VV.
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VDVV
Nieuws

J

De wereld draait door, … of toch niet?

uist nu we 75 jaar bevrijding herdenken, vechten we
opnieuw tegen een vijand. Deze keer een onzichtbare.
Een virus dat in staat blijkt binnen een korte tijd een
hele wereldeconomie stil te leggen. Net als toen staan
er mensen in de frontlinie om de vijand te bestrijden.
Samen staan we sterk en in saamhorigheid vinden we
elkaar. Toen en nu.
De zorgsector opeens weer onmisbaar, meesters,
juffen, docenten, pedagogisch medewerkers worden
door onze kleine dorpsbewoners gemist. De digitale
wereld biedt ons gelukkig veel in deze tijd, maar persoonlijk contact is toch onvervangbaar. Iedereen mist
het contact met familie, vrienden en buren. Wie had
dat een jaar geleden durven denken dat de wereld er
nu zo uit zou zien?
Toch draait de wereld door. Zo was in de omgeving ergens het hoogste punt van de (ver)bouw bereikt. Volgens goed Achterhoeks gebruik tijd voor ”de meiboom”. Het is een symbool waarvan men hoopt dat de
nieuwbouw net zo groot, sterk en stabiel mag worden
als de boom. Het is een teken van meeleven, een felicitatie van familie, vrienden of buren met de nieuw-/
verbouw. Eveneens is het een stille hint om, wanneer
alles achter de rug is, een avond te worden uitgenodigd. Maar ja hoe krijgen we die boom met hooguit zijn
tweeën omhoog en dan ook nog met 1,5 tot elkaar in
acht nemend?
’t Dorpshuus is voorlopig ook nog gesloten. Ook die
plek waar we elkaar ontmoeten valt weg. Juist dat was
de plek waar verbindingen werden gelegd. Ons rijke
verenigingsleven kan zich gaan focussen op het volgend seizoen. Ons al jaren geleden ingezette pad qua
samenwerking maakt dat de financiële schade bij diverse verenigingen minder groot is. Anderzijds krijgt ons
rijke verenigingsleven een flinke knauw, want hoe hou
je leden nu betrokken bij de vereniging? Dit seizoen
geen voetbalwedstrijden meer, geen muziek meer,
geen toneel en ga zo maar door. Al die activiteiten leverden in ons Dorpshuus mooie waardevolle ontmoetingen op. Deze staan tijdelijk geparkeerd. Gezondheid
gaat voor alles. Wel hebben nu een nieuwe manier gevonden om samen te blijven verbinden. Dankzij een
gezamenlijke actie van ’t Dorpshuus en Vereniging
Dorpsbelangen hebben we nu de
mogelijkheid om activiteiten live te streamen. Een 1e voorbeeld hiervan
heeft u ondertussen gezien nl. de 4 mei viering.
Achter de schermen zijn we nog steeds druk bezig met
een aantal in gang gezette projecten zoals; “Levend
landschap” , woonwensenonderzoek, het versteken
van de samenwerking binnen het dorp en de toekomst
van ons Kerkgebouw en Dorpshuus.
Op dit moment blijkt maar eens te meer hoe belangrijk
de destijds gezette stap tot bundeling van activiteiten is
geweest. Als VDVV hebben we onlangs tijdens een verenigingsavond “op weg naar 2025” de aanzet gegeven
tot een verdere vorm van samenwerking binnen ons
dorp. We hebben die avond een uitspraak aangehaald
van Wim Pruijn: “Als je bang bent voor morgen, moet
je vandaag wat doen “. Een uitspraak destijds als voorzitter van GWVV bij de realisatie van ’t Dorpshuus.
De recent in gang gezette verbouwing van ’t Dorpshuus
moet doorgaan om het kloppend hart van ons dorp
Boogbal nr. 5

toekomstbestendig te maken. Aan de andere kant
heeft het bestuur te maken de dagelijkse realiteit en
worden nu grote financiële klappen uitgedeeld door de
huidige overheidsmaatregelen.
Ook de aanpassingen van het straatwerk aan de voorzijde van het Kerkgebouw staan nog steeds in de planning. Hetzelfde geldt voor de verbinding tussen “kerk
en kroeg”, de overkapping. Als dorp hebben we geïnvesteerd in gebouwen die voor het dorp nu en naar de
toekomst van grote waarde zijn. Samen zetten we ons
in deze gebouwen te behouden, waarbij we zoeken
naar financieringsvormen, maar ook naar inhoudelijke
invulling. We zijn daarbij ook afhankelijk van de gemeente. Helaas hebben we op verscheidene vragen, na
meer dan een jaar, nog steeds geen antwoorden.
We hopen dat we, zodra we het virus met elkaar verslagen hebben, samen de noodzakelijke stappen naar
een toekomstbestendig dorp kunnen zetten. Want alle
in de steigers staande verbouwingen, kunnen alleen
gerealiseerd worden door ons grootste kapitaal: Onze
verenigingsleden en inwoners van ons dorp. Als deze
crisis ons één ding geleerd heeft is dat welvaart betrekkelijk is, maar welzijn iets is van alle tijden. Welzijn en
Naoberschap wat ons betreft de
kracht van ons dorp. Kijk naar
elkaar om!
Samen maken we dat het nu en
in de toekomst in Varsselder Veldhunten niet alleen goed
wonen is, maar bovenal goed
laeven is.

Ons Dörpke

D

e Boogbalredactie vroeg mij iets te vertellen over
het ontstaan van het lied Ons Dörpke. Welnu een aantal
jaren geleden kreeg ik een idee om een lied te maken
over Varsselder en vervolgens mee te dingen naar de
Kachelhöltje’s Partypret Carnavalstrofee.
Waar moest de tekst over gaan en zo bijzonder is ons
dorp toch niet?
Aan tafel zitten schrijven dat leverde mij geen inspiratie, maar op de fiets kwamen de coupletten gewoon
vanzelf. Je kunt zeggen dat de tekst op de fiets geschreven is. Simpele dingen die ook verklaren waarom ik zo
verknocht ben aan mijn geboorteplaats.
Neem nou het 2e couplet: via de Vicarisweg linksaf de
Gendringseweg boerderij Nieuwenhuis (nu Diersen) en
vervolgens linksaf de Dijkweg. Dan rechtsaf de Weteringweg. In de bocht bij de boerderij van Clemens Hendrixen staat een bankje. Toen Hendrik Ketelaar slecht
ter been werd, hebben zijn zoons Jan en Joep een bank
gemaakt en hun vader geschonken voor zijn verjaardag.
Neem eens de moeite om even op dat bankje te gaan
zitten en kijk vanuit Veldhunten naar een ander dorpsaanzicht.
In het 3e couplet: het is typisch dat vanuit Rafelder De
Holserweg in de verte de kerktoren is te zien. Voorheen alleen in de winter door de afgevallen bladeren
maar sinds het sneuvelen van een hoge boom op het
kerkhof is de toren nu het hele jaar te zien vanaf dit
punt.
Een doosje met singles zijn verkocht en Alard Ross
draaide het plaatje nog weleens op Optimaal FM.
Een paar maanden geleden heb ik een nieuwe digitale
versie gemaakt met iets hogere snelheid zodat ie wat
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frisser ging klinken. Komt
https://youtu.be/y15fWQWai48
het door de coronacrisis
komt of door het melanchonische deuntje? Het
nummer krijgt een nieuwe ‘boost’ en wordt weer
regelmatig gedraaid en
aangevraagd bij Optimaal
FM.

Jos van Toor
Jos kreeg vanwege zijn
succesnummer.
De gouden plaat uitgereikt.

Ons dörpke

Jos van Toor

Ik doe alle dagen mien dingen en denk
een dak boaven ow kop is een heel mooi geschenk
Een huus hier in Varsselder wat wil i-j nog meer
Völ ruumte en rust en gemuudelijke sfeer

Refr.: Ik wil ’t niet zeggen moar ’t mot van mien hart
Ons dörpke hèt weinig en is niet apart
Ik bun hier geboren, met alles begoan
Ik zol van mien leaven niet weg willen goan
Ik zol van mien leaven niet weg willen goan
Pak eens de Driks of ri-j Ni-jenhuus rond
De Dijkweg linksaf, alles Varsselse grond
Op de Wèteringweg rechtsaf en gun ow een minuut
Het bankje van Hendrik dat neudigt ow uut
Kom i-j vanuut Roafelder mo’j de Holserweg op goan
Dan zie’j in de verte onze kerktoren stoan
Dichterbi-j steet doar rechts het huus van Frank Rots
Achter de Möl zeg now zelf, is toch ons aller trots
Ik nuum ow wat namen, ik ken ze nog goed
Familie Gerritsen en Geuijen en ook Bergevoet
Ze hadden völ blagen, greui’jden op met plezier
Ze vloagen allemoal uut, geen één woont d’r hier

Bericht uit de Dierenweide
Er is bij de dierenweide een veulen geboren.
Het is een prachtig hengstveulen die de naam 'Gertje'
heeft gekregen. Merrie en veulen voelen zich goed en
lopen overdag lekker buiten.

Vanaf zaterdag 9 mei is de de groene belevingsruimte
weer open!! Iedereen mag weer gaan genieten van alle
jonge geitjes, het veulentje, de kippen, konijnen en nog
veel meer. Natuurlijk houden we wel rekening met elkaar. In het begin van de ochtend en het einde van de
middag, is de dierenweide tijdens voedermomenten
wel gesloten voor bezoekers.
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Update ‘t
Dorpshuus
’t Dorpshuus is ondertussen
al ruim 6 weken volledig gesloten en dit zal in ieder geval nog duren tot en met 19 mei. Mogelijk zijn de overheidsmaatregelen daarna nog langer van kracht. We
verwachten dat er tot na de zomervakantie weinig tot
geen activiteit zal zijn. Naast de reguliere activiteiten
die op dit moment allemaal vervallen, zijn ook grote
evenementen zoals toneel, Jan Riekentoernooi en de
kermis afgelast. Dat heeft een behoorlijke impact, maar
gelukkig staan we er financieel goed voor. Daarnaast
hebben we door meerdere genomen maatregelen onze
normale maandelijkse lasten terug weten te brengen.
Jammer genoeg kunnen we (nog) geen gebruik maken
van de huidige (financiële) overheidsmaatregelen.
We hebben deze week wel gehoord dat wij een bijdrage krijgen vanuit het coöperatief fonds van de Rabobank waar we erg blij mee zijn. Rabobank bedankt!!
#rabohelpt
Het projectplan dat we eind vorig jaar hebben gepresenteerd, staat tijdens deze crisis voorlopig gedeeltelijk
stil. Gedeeltelijk omdat de bouwaanvraag ondertussen
ingediend is, maar ook omdat we als bestuur besloten
hebben om met name maatregelen die ons juist helpen
de lasten in deze periode te verlagen nu wél uit te voeren. Ook zal het dak van de gemeenschapsruimte vernieuwd worden, omdat deze aan vervanging toe is. Dit
houdt concreet in dat er zonnepanelen geïnstalleerd
zullen worden op het dak. Zodra het dak van de gemeenschapsruimte vernieuwd is, zal deze ook volledig
voorzien wordt van zonnepanelen. Ook zal in de gemeenschapsruimte nieuwe verwarming en koeling
worden geïnstalleerd door de installatie van airco units
en zal de ventilatie vernieuwd worden. Panther Solar
Systems, die de installatie van voorgenoemd gaat realiseren, heeft ook besloten ons project te willen sponsoren, waar we ook erg blij mee zijn.
Last but not least zijn we ook bezig om de huidige toegangsdeuren te automatiseren om het gebouw toegankelijker te maken, maar dit is nog niet helemaal rond.
We zijn ontzettend blij dat de provincie Gelderland, het
Oranjefonds en VSB fonds als grootste financiële ondersteuners, ook de meerwaarde van het uitvoeren
van dit deel van het project zien en dit hebben goedgekeurd. Hiermee zetten we een stap naar lagere lasten,
maar ook een duurzamer en toegankelijker Dorpshuus
dat voorbereid is op de toekomst.
Met betrekking tot de verbouw en aanbouw kunnen
we nog niets met zekerheid zeggen. Uiteraard willen
we deze nog steeds graag uitvoeren, maar willen eerst
een beter beeld hebben van de toekomst zodra we uit
deze crisis komen. Alle betrokken fondsen zijn in ieder
geval op de hoogte en hebben ons uitstel verleend
voor de uitvoering.
We hopen dat binnen afzienbare tijd er weer de mogelijkheid is om elkaar in de
'anderhalvemetersamenleving' te kunnen ontmoeten
en we een ieder weer mogen begroeten. Dit zal een
uitdaging zijn en vereist van ons allen waarschijnlijk het
nodige aan aanpassingsvermogen. Maar wij zijn ervan
overtuigd dat we dit samen kunnen!
Blijf gezond!

Bestuur 't Dorpshuus
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Bericht
O.L.V. Gilde
Dorpsgenoten,

N

aast alle informatie over de coronacrisis, nu nog
deze:
We denken dat niemand er meer op gerekend heeft,
maar voor degenen die toch nog een sprankje hoop
koesterden (of onder een steen hebben gelegen): de
kermis van het Onze Lieve Vrouwe Gilde gaat dit jaar
niet door.
We hadden nog hoop het eventueel later in het jaar te
kunnen organiseren, maar dat is een droom gebleken.
Erg jammer, maar de situatie is er dan ook naar.
Het zal niet zo vaak
zijn voorgekomen in
de paar honderd jaar
dat het Gilde en de
kermis bestaat.
Nu zitten we reikhalzend uit te kijken
naar volgend jaar,
omdat we hopen
dat, tegen die tijd,
we weer gewoon
een biertje of een
sapje met elkaar mogen drinken onder de vogel.

laas (nog) niet de top van de ere divisie bereikt maar
het gezamenlijk onderkomen is er in 2012 gekomen. De
kinderen hadden een vooruit ziende blik.
In een dankbrief liet Burgemeester Alberse toen weten
genoten te hebben van zijn bezoek en dat het in 2020
helemaal goed zou komen met als burgemeester Kees
van de Pavert. Dat laatste moet nog gebeuren dit jaar.

Ouderen in Varsselder-Veldhunten
voor coronatijd en in coronatijd
Carnaval 2020

N

iemand had nog
van de 1,5 meter gehoord.
Bij de Afterparty op
Rosenmontag geniet
Mevr. Diny Slutter
samen met spreekstalmeester Ino.

E

Glasvezel in Varsselder

Naast de kermis zelf zijn er natuurlijk vanuit het Gilde
ook andere praktische zaken die spelen.
Eén ervan is het lidmaatschap.
Het bestuur is hierover in overleg hoe we om moeten
gaan met de ledenkaarten. Normaliter gaan we langs
de deur om deze aan te bieden, maar dit jaar zal het
anders georganiseerd moeten worden.
Zodra bekend is hoe we dat dit jaar anders kunnen
doen, laten we dat natuurlijk weten via de dorpswebsite en/of de Boogbal.
We hopen natuurlijk wel dat leden niet alleen voor de
kermis lid zijn en onze vereniging in deze tijd ook willen
blijven ondersteunen met een lidmaatschap.

en maand later is de wereld
compleet anders. Bejaarden/
verzorgingstehuizen mogen geen
bezoek meer ontvangen en de
zelfstandig wonende kwetsbare
ouderen mogen amper bezoek
meer ontvangen. Op de foto oudste inwoonster van VarsselderVeldhunten Mevr. Dinie Immink
die achter het glas op de foto
wordt gezet door haar dochter
José.

Voor nu wensen we iedereen een blijvende goede gezondheid en we hopen elkaar weer snel te zien.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur,

Bezoek Burgemeester
Alberse in 2007.

I

n 2007 bracht burgemeester Alberse ivm zijn aantreden een werkbezoek aan de PIUS X. De schoolkinderen gaven een presentatie hoe Varsselder-Veldhunten er in 2020 uit zou
zien. GWVV zou volgens de schooljeugd in de top van
de eredivisie acteren. Zaken als woningbouw, het
sportcomplex en een gezamenlijk onderkomen voor de
diverse verenigingen kwamen voorbij. GWVV heeft heBoogbal nr. 5
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Weet je nog van toen?
Wat gebeurde er in Varsselder-Veldhunten tijdens de
oorlog 1940-1945. Benny Kroesen schreef in Boogbal
nr. 7 van ‘t seizoen 2007-2008 hierover het volgende;

O

m deze tijd van het jaar komt bij veel oudere mensen het oorlogsverleden uit de jaren 1940-1945 weer in
beeld.
Jaren van onderdrukking en vrijheidsberoving waren
aan de orde van de dag. Je wende aan de vele beperkingen, gebrek aan vele producten en artikelen, geen
stroom en rantsoenering door een bonnenstelsel. Veel
erger werd het, toen jonge mannen zich moesten melden voor werken in munitiefabrieken in Duitsland die
blootstonden aan bombardementen. Of het oppakken
van onderduikers en verzetsmensen die in kampen terecht kwamen. Dan was er nog het gevaar van het
neerstorten van vliegtuigen, bommen vallen en beschietingen vanuit vliegtuigen op burgers. Zo heel geleidelijk drong dit alles ook door in deze streek en werd
de angst onder de mensen alsmaar groter.
Nu 63 jaar na dato staat het nog glashelder op mijn
netvlies, wat er toen ook in ons dorp gebeurde.
23 maart 1945 in de namiddag brak het geweld los. Een
regen van granaten daalde op het dorp neer. Mensen
vluchtten in paniek naar de kelder, waar ze al zo vele
keren beschutting hadden gezocht. Maar nu bleek het
ernst te worden. In sommige kelders zaten meerdere
gezinnen, omdat ze niet allemaal een kelder hadden
met een veilig gewelf. Rond de boerderij van Berendsen in Veldhunten vielen ongeveer 75 granaten. Het
huis kreeg geen voltreffer, wel het kippenhok waar
naast de kippen een paard stond, die allen werden gedood. Zo kan ik me herinneren, dat het opeens pikdonker werd in de kelder van de kruitdamp die een verstikkende lucht veroorzaakte. Ieder lag plat gedrukt tegen
de muren, behalve vrouw Peppelman. Die bleef ijzig
kalm op een kist zitten en sprak: “Rustig blijven, dan
overkomt je niets God is met ons.”
Op een ander punt in het dorp was Herman Terhorst
aan het ploegen, terwijl de granaten rond hem in de
grond sloegen. Het paard ging er vandoor en kwam
zonder ploeg thuis waar ook even later Herman hard
lopend aankwam. Bij Jansen aan de Dijkweg stond in
een schuur een kanon opgesteld met de loop uit de
deuropening. Bij het eerste schot zakte de schuur door
de luchtdruk als een kaartenhuis in elkaar en was het
schieten gebeurd. In de kelder bij Boerboom lagen de
baby’s Henk Boerboom en Wil Ditters in een soort kist,
en bij Immink Jos Bergevoet en Alie Schut op een matras. Hierover zei vrouw Bergevoet nog, laten we maar
zorgen dat we de goede mee naar huis nemen.
Als men even buiten liep was het risico groot om getroffen te worden door scherven of kogels. Zo verging
het Theet Boerboom, toen hij even om de hoek van zijn
woning keek. Prompt kreeg hij een kogel door zijn oor.
Zijn buurman kwam uit het kippenhok met een bak vol
eieren. Bij het horen fluiten van de granaten dook hij
voorover en zocht dekking. Toen hij even later opstond
zat hij onder de smurrie van de eieren. Onder al deze
oorlogshandelingen werd zelfs in de kelder bij Schepers
aan de Gendringseweg nog een kind geboren. De Pastoor kwam ’s-avonds nog en verrichtte een nooddoop.
In de kerktoren was een uitkijkpost van de Duitsers en
die werd onder vuur genomen door de oprukkende
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bevrijders. De toren kreeg enkele voltreffers, alsmede
een dakkapel en de Pastorie. Bij Lukassen sloegen de
granaten in het achterhuis en kwamen erna 15 koeien
om in de vlammen. Ons dorp was een front geworden
en zeven nachten en grotendeels dagen bracht men in
schuilplaatsen door. Op de morgen van 31 maart bleek
het hele dorp bevrijd te zijn. De mensen konden het
nog steeds niet geloven dat na 5 jaren de oorlog voorbij was. De Canadese bevrijders installeerden zich in
huizen voor een vuurpauze en een maaltijd. Achter het
kerkhof werd een kampement gezet met ernaast het
voertuigenpark. Op een ander punt was een Rode Kruis
lazaret, waar gewonde soldaten werden samengebracht. Gesneuvelde soldaten werden in weilanden of
in de berm langs de weg begraven met op een grafheuveltje een kruis met helm erop. Na de bevrijdingsdagen
ging men aan het werk. Puin werd geruimd en noodvoorzieningen getroffen in woningen en schuren. Nu
zag men pas goed wat voor schade de laatste week van
de oorlog had aangericht. Overal waren kraters van
inslagen en lag dood of gewond vee. De jeugd beleefde
een glorietijd. Geen school en alles zoeken en doen wat
men maar wilde. Kinderen liepen met karretjes vol oorlogstuig en vermaakten zich met de soldaten waar ze
versnaperingen van kregen. Maar het bleef ook levensgevaarlijk en er werd gewaarschuwd voor wapens en
explosieven. En kwam er weer eens een aangereden
met een granaat of pantservuist onder de snelbinders
van de fiets, dan schrok men zich wezenloos. Alles
went, zo ook deze periode en werd door de inwoners
een bevrijdingsfeest georganiseerd in een grote legertent en ’s-avonds een vreugdevuur. Begin september
1945 werd door het O.L.V. Gilde voor het eerst na 5
jaren weer de kermis gehouden.
Het lunapark was in een weiland langs de school. Onder de attracties bevonden zich een zweefmolen, luchtschommel en een carrousel getrokken door een paard.
Ook was er een kinderoptocht met versierde fietsen en
karren vol oorlogsuitbeeldingen. En tijdens een voetbalwedstrijd waren de voetballers verkleed als Duitse
of Engelse soldaat. Een uitbundige bevolking vermaakte zich als vanouds en veel ellende uit achterliggende
jaren werd voor even vergeten. Wat niet vergeten
werd, waren en zijn nog steeds de slachtoffers met een
waardig betoon, ook in ons dorp.
Tijdens de oorlogsjaren zijn hier ter plaatse nog een vrij
groot aantal Duitse soldaten gesneuveld, hetzij door
ongelukken of oorlogshandelingen n.l. 34.
Aan geallieerde zijde vonden 2 Canadezen tijdens gevechten de dood. Aan burgerzijde heeft ons dorp 2
slachtoffers te betreuren gehad en wel Antoon Zeevalking en Frans Kroesen. Beiden vonden de dood in de
laatste week voor de bevrijding. Antoon Zeevalking was

Foto uit het boek: Varsselder-Veldhunten, kroniek van een
dorpsgemeenschap
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op 21 maart 1945 bezig met de zaaimachine op het
land. Tijdens een hevige beschieting van granaten werd
hij getroffen door een scherf. Het paard werd gedood
voor de machine. Na de aanval werd hulp geboden en
werd Antoon op een kar naar het noodziekenhuis in
Gendringen gebracht. Door gebrek aan medicamenten
kon daar niet de noodzakelijke medische hulp geboden
worden en raakte Antoon in coma. Twee dagen later
overleed hij. Hij werd begraven op het kerkhof aan de
Wiekenseweg. In 1943 werd Frans Kroesen verplicht
zich te melden voor werk in Duitsland. Via een tip
kwam hij als boerenknecht te werk net over de grens in
Anholt. Hier bleef hij werkzaam tot 28 maart 1945,
toen hij in de stal tijdens het melken van de koeien
werd getroffen door een bomscherf. Even later stierf
hij in het bijzijn van de daar aanwezige huisgenoten. Hij werd in
de tuin naast de boerderij begraven naast een kapelletje,
althans voorlopig. Op 4 mei
1945 gingen enkele buren en
Bernard Kroesen, een broer van
Frans, met paard en wagen naar
Anholt. Daar werd de overledene opgegraven en in Varsselder
op het kerkhof herbegraven.
Beiden zijn vermeld in het Gemeentelijk monument, dat staat
langs de Smeltkroes in Ulft.

Geschreven door B. Kroesen
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Onderhoud in Coronatijd

N

a de natte maanden januari, februari hadden we
niet gedacht dat het in de maanden maart/april zo
droog zou worden dat we de regeninstallatie alweer uit
de schuur moesten halen..
Door de coronatijd een mooie gelegenheid om het 2e
veld te prepareren voor als het straks allemaal weer
mag.
De onderhoudsmensen hebben dus zeker niet stil gezeten tijdens coronatijd. Dank voor jullie inzet, zodat de
actieve spelers straks weer kunnen ruiken/snuiven aan
een strak natuurlijke grasmatje
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Senioren seizoen 2019 - 2020 (competitie stopgezet op 12 maart)
STAND 2e PERIODE

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

Gespeeld Punten voor tegen
17
17
15
16
15
16
15
16
17
15
16
15
16
16

41
36
34
32
30
24
21
21
19
15
12
10
10
9

48
40
43
38
32
44
25
20
40
22
19
24
26
17

14
24
19
16
25
28
25
31
39
33
43
41
55
45

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

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

Gespeeld Punten voor tegen
14
14
14
15
15
13
14
14
14
15
13
13

34
34
30
28
25
21
20
19
13
9
7
0

53
51
42
54
32
25
28
26
19
20
12
16

14
17
24
29
31
24
25
29
37
43
37
68

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

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

Gespeeld Punten voor tegen
9
9
8
7
7
7
8
8
9
7
7
8
8
8

22
20
19
18
16
11
11
10
10
6
6
4
3
3

27
20
17
16
24
14
23
9
21
8
8
6
12
6

7
10
5
9
8
12
12
15
19
15
18
27
28
26

Gespeeld Punten voor tegen
12
12
13
14
12
12
11
14
14
11
12
11

31
28
27
22
20
18
16
16
15
12
6
4

63
51
49
36
35
42
49
25
28
35
21
25

12
13
27
32
30
37
47
47
57
39
54
64

Topsoorderslijst GWVV senioren

Gespeeld Punten voor tegen
12
13
11
13
12
14
14
13
14
14
13
13

30
28
27
27
19
17
17
16
16
15
8
6

55
49
49
46
23
35
43
26
24
31
28
24

9
25
14
35
24
38
52
39
30
49
60
58
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Rick Hendrixen
Cas de Neling
Tom Wanders
Dirk Jansen
Ron Prinsen
Robin Klompenhouwer
Rick Witteveen
Wessel Immink
Glenn Robben
Thomas Wissing
Jim Weijkamp
Mart de Leeuw
Sander Geerts
Ino Zweers
Theo Heutinck
Sam Overbeek
Jochem Geerts
Kris Hebbink
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4e
1e
4e
1e
1e/2e
1e
4e
3e
3e
1e
2e
3e
4e
4e
4e
1e
1e
1e/2e

11
11
9
7
7
6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2

Chiel le Comte
2e
Niels Sweckhorst 2e
Stijn van Remmen 3e
Jelle Boland
3e
Niek ter Voert
3e
Bart Rots
1e
Lars Hendriksen 1e
Sem Schepers
1e
Maarten Wissing 1e
Jurjan Wezenberg 2e
Jacco te kaat
2e
Joel Robben
2e
Collin te Wildt
2e
Joost Venes
3e
Miel Erinkveld
3e
Keke Peters
3e
Timo Steenbreker 3e

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

