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Geelzwart verder en ook
op de zaterdagmiddag!
Dit is alweer de 4e editie van de v.v. Gorssel Gazet, 

de periodieke nieuwsbrief van v.v. Gorssel waarin tal 

van stukken staan ter informatie en/of kennisgeving. 

Het bestuur grijpt deze nieuwsverstrekking aan om 

jullie allen op de hoogte te houden van de ontwik-

kelingen van v.v. Gorssel.

Einde samenwerking Epse

Het seizoen is ten einde en er zijn in de afgelopen 

maanden diverse ontwikkelingen geweest binnen 

de club. Zo is na een periode van 3 jaar samen-

werking met de seniorenafdeling van s.v. Epse, door 

v.v. Gorssel besloten om niet verder te gaan met 

de opmaat naar een volledige fusie. De bereidheid 

om de samenwerking te continueren was er bij v.v. 

Gorssel wel, echter de harde eis van s.v. Epse was 

om op korte termijn met een definitief “alles of niets” 

beslissing te komen. Hierop hebben de leden van v.v. 

Gorssel met een meerderheid van stemmen  geko-

zen, om onze vereniging haar eigen koers te laten 

varen voor de senioren en de jeugd. We beseffen 

ons dat dit wellicht niet de wens is van alle leden 

en dit zien we dan ook terug in de verschillende 

reacties die we hebben mogen ontvangen vanuit 

de internetstemming, maar ook na bekendmaking 

van het besluit. Ook in het bestuur waren er wis-

selende gedachten over het wel/niet continueren 

van de samenwerking of doorzetten van de fusie. 

Niettemin zijn de voorkeuren voor een zelfstandig v.v. 

Gorssel in de meerderheid en dit gaan we dan ook 

met z’n allen de komende tijd realiseren! 

Spetterend jubileum

Op 1 juni 2018 heeft onze vereniging het heugelijke 

feit gevierd, dat v.v. Gorssel al 85 jaar bestaat! Uiter-

aard ging dit gepaard met een spetterend feest in een 

grote tent op Sportpark Gerstlo, compleet met een 

live band en veel oud-leden die aanwezig waren.

Voetballen op de zaterdag

Min of meer samenvallend met het besluit over de 

verzelfstandiging, hebben we als v.v. Gorssel ervoor 

gekozen om het zaterdagmiddagvoetbal voor de seni-

oren te gaan opzetten. Hiermee hopen we de drukke 

zaterdagen van de  jeugd verder uit te bouwen en de 

hele dag invulling te geven. Jeugd die thuis speelt, of 

jeugd die terugkomt van hun uitwedstrijd kan dan 

zo ook nog een wedstrijdje bijwonen op Sportpark 

Gerstlo, waar dan iedere zaterdagmiddag dan een 

wedstrijd gespeeld wordt in het vertrouwde Geel 

Zwart.

Dit zijn slechts een paar van de ontwikkelingen van 

afgelopen periode. Het seizoen is nu voor iedereen 

ten einde. We starten in augustus weer met de kick-

off en gaan er ook dan weer een mooi seizoen van 

maken! Al met al zijn we een club waar je trots op 

mag zijn; waar je je energie kwijt kunt, je talenten 

kunt ontplooien en waar je altijd welkom bent.

Alvast een fijne zomervakantie gewenst!

Met groet namens het gehele bestuur,

Job Dietrich, Voorzitter v.v. Gorssel

NB. Mocht je naar aanleiding van deze Gazet vragen, opmerkin-
gen of goede ideeën hebben, laat het ons dan vooral weten.
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Hulde aan
onze vrijwilligers

“Heb je het gezien?” “Wat?” “Joey niet naar de 

JO15-1 en die Sebastiaan of hoe heet-ie dus 

wel hè.”

“Maar ja zoontje van de coach hè, je weet hoe 

dat gaat. Eén grote kliek die jeugdcommissie. 

Ik had nog om opheldering gevraagd en toen 

werd me gezegd dat Joey wel vaak afwezig 

was op de training. Ja, tjeessus zo is Joey, soms 

heeft ie gewoon geen zin! Het gaat er toch om 

of ie zaterdag aanwezig is of niet?”

“Ik heb het wel tegen de commissie gezegd 

hoor. Als Joey naar de JO15-2 moet dan wil ie 

niet meer voetballen.” “O ja die vader... Wat een 

kwal. Hij vroeg toen ook of ik nog een keertje 

wilde vlaggen. En zes weken daarvoor had ik 

óók al kantinedienst gedraaid. Of kon ik toen 

toevallig niet? Anyway, alsof hij bepaalt hoe ik 

mijn zaterdagen invul! “

“O ja, over die zaterdagen gesproken. Joey 

fietst tegenwoordig naar de club. Vroeger bij 

de E gingen we natuurlijk met de auto, en 

als je dan aankwam mocht je gelijk doeltjes 

helpen sjouwen! Da’s tegenwoordig beter 

geregeld haha. Ik kom dan om één over half 

tien aanzetten. Dan weet je in elk geval dat je 

niet hoeft te scheidsen of te vlaggen. Voor zover 

je lijnen kunt zien. Maandenlang niet gekalkt, 

nou vraag ik je!!” 

“Ja belachelijk alsof je niet genoeg te doen 

hebt... Trouwens wat duurt het weer lang 

voordat je je koffie hier krijgt? Staat er ééntje in 

de kantine en die moet weer zo nodig naar de 

wc . En wij maar wachten!”

U herkent zich vast niet in het beeld of misschien 

stiekem toch wel? De kleedkamers die weer 

opgeruimd zijn, het voetbalshirt waarin uw 

kind loopt, een geslaagd voetbalkamp, de 

consumpties die zijn ingekocht, de lampen 

die het doen, de voetbalvelden die gemaaid 

zijn, de doelen die weer netjes op hun plaats 

staan, ik kan wel doorgaan.. Aan elk voorwerp 

of activiteit zijn handen van een vrijwilliger 

verbonden. Dat is die ‘ander’ die voor u het 

werk doen zodat kindlief of misschien uzelf 

lekker kan voetballen. Maar neem van mij 

aan, die ‘ander’ heeft het thuis net zo druk als 

u. Dus mocht u zich nu tóch aangesproken 

voelen, probeert u in het nieuwe seizoen ook 

eens een handje te helpen. Ga ‘ns een keer 

vlaggen, draai eens een kantinedienst, kom ‘ns 

helpen op een klusdag. Klagen is zo makkelijk 

over wat niet goed gaat.

Kortom, wees ook eens een keer die ander!

Return of
the Legends 
Op vrijdagavond 29 juni vond er op Sportpark 

Gerstlo een gezellig toernooi plaats, met de 

toepasselijke naam; “Return of the Legends”. Het 

voetbalseizoen was inmiddels al enkele weken 

afgelopen, maar toch waren er een groot aantal 

die toch nog steeds lekker een potje wilden 

voetballen. Ook sterren van weleer hebben acte 

de préséance gegeven op deze zonovergoten 

avond, een mixtoernooi waar uiteindelijk zo’n 50 

man aan hebben deelgenomen, jong en oud, 

talent of niet, gewoon gezellig. Voor herhaling 

vatbaar, en dus zullen we dit ook in 2019 weer 

gaan organiseren.

 

Ook Erwin Meijer (zie foto) was van de partij.

Opmerkelijk



Eerste kleine jeugdkamp 
op sportpark Gerstlo
Op zaterdag 9 en zondag 10 juni is er voor het eerst een klein jeugdkamp georganiseerd door 

onze vereniging. In tegenstelling tot het grote jeugdkamp in Nutter, hebben 30 van onze jongste 

leden (starters tot de O11) één nacht overnacht in legertenten op sportpark Gerstlo. 

Het jeugdkamp startte op zaterdag. De jeugd heeft zich vermaakt met allerlei voetbalspelletjes, 

bosactiviteiten en een lekkere BBQ. Na de disco is bijna iedereen het bos weer in gegaan voor 

het dierengeluidenspel. Na terugkomst in de kantine was er nog wat lekkers. De tent van de 

allerkleinsten was vlot hierna stil, de oudere kinderen hebben nog gezellig gekletst. Na een, voor 

sommigen, korte nacht werd er tijdens het voetbaltoernooitje op de zondagochtend weer actief 

meegedaan. Bij de afsluiting van het kleine jeugdkamp kregen alle deelnemers nog een oorkonde, 

waarnaar ze huiswaarts keerden.

Afgelopen seizoen hebben we over de hele 

breedte jeugdteams op de been kunnen bren-

gen. De nieuwe teamaanduidingen beginnen zo 

zachtjes aan een vertrouwde klank te krijgen. Waar 

we eerder spraken over de B-jeugd of de D-tjes, is 

het nu de JO11, MO15 en JO17; jongens/meisjes 

onder een leeftijdsgrens.

15 Jeugdteams

Afgelopen seizoen hebben er 13 jeugdteams 

namens v.v. Gorssel in een competitie meege-

draaid en voor komend seizoen gaan we zelfs met 

15 teams starten. Opnieuw heeft de KNVB nieuwe 

regels en spelvormen doorgevoerd, waar ook wij 

als v.v. Gorssel mee te maken krijgen. De kleinere 

velden en teams leiden tot meer balcontacten, 

samenspelen, dribbelen, schieten, passen, scoren 

en zo hopelijk meer plezier in het voetbal.

Professionele trainerstaf JO19 en JO17

Komend seizoen wordt geïnvesteerd in de JO19 

en JO17, dit onder meer door een professionele 

trainersstaf om zo het talent bij deze jongens te 

laten opbloeien en teams te smeden die compe-

titief mee kunnen strijden om een toppositie in 

de competitie.

Jie Fan Chung, die de afgelopen drie jaren hoofd-

trainer van de EGC 1 was, wordt de nieuwe 

hoofdtrainer voor de JO19 trainen. Jie Fan zal 

verantwoordelijk zijn voor de trainingen en het 

coachen.

Voor de JO17 is de terugkeer van Gert-Jan Dikke-

boer op de velden van v.v. Gorssel een positieve 

ontwikkeling. In het verleden heeft Gert-Jan al veel 

voor de club gedaan en met de jeugd gewerkt. Na 

een periode van afwezigheid zijn we enorm blij dat 

wij weer zijn capaciteiten kunnen inzetten om de 

jongens O17 te trainen en te coachen.

Voetbalschool

Bij de jongere jeugd zijn we, als jeugdbestuur in 

gesprek met een paar voetbalscholen. Zij bieden 

een formule aan, waarbij onze jeugdtrainers 

voldoende en adequate oefenstof wekelijks voor-

geschoteld krijgen, de voetbalschool zal zelf ook 

op de velden van Sportpark Gerstlo te vinden zijn 

voor de nodige begeleiding. Hiermee proberen 

we een “win-win” situatie te creëren, waarbij de 

jeugdtrainers voldoende input voor hun leeftijds-

categorie krijgen en dat uiteindelijk de spelers naar 

een hoger niveau kunnen komen. Uiteraard moet 

dit allemaal binnen de financiële mogelijkheden 

van onze vereniging liggen.

Jeugdkamp Nutter

Ook dit jaar is er een weer jeugdkamp geweest 

voor de jeugd van v.v. Gorssel. We gaan nu al weer 

een paar jaar naar Nutter en dat bevalt prima. Dit 

jaar viel het kamp gelijktijdig met Hemelvaart. Op 

woensdagmiddag vertrokken er zo’n 40 jongens 

en meisjes met begeleiding in een grote stoet naar 

de kampeerboerderij. Op vrijdag kwamen ze van-

zelfsprekend, vermoeid en uitgeput terug.

Onze jeugd staat er 
bijzonder goed op

Ontwikkelingen Jeugd
Per 1 januari 2017 is de contributie voor 

onze vereniging als volgt:

• Volwassenen    
45,00 / kwartaal

• Jeugdleden t/m 17 jr.   
32,50 / kwartaal

• Starters (Benjamins)   
10,00 / kwartaal

• 45+ leden 
 (vrijdagavond competitie)  � 

25,00 / kwartaal
• Niet spelende leden   

12,50 / kwartaal

Contributie
Het algemeen bestuur bestaat uit: 

• Job Dietrich

 voorzitter algemeen bestuur

• Vacant

 financiën

• Vacant

 sponsoring

• Vacant

 PR & communicatie

 activiteitencommissie

 vrijwilligerszaken

• Theo Jansen

 accommodatiezaken

• Dennis Bruggeman

 voetbalzaken (senioren & jeugd)

• Vacant

 voorzitter jeugdbestuur

• Betsy van Huizen

 secretaris

Bestuur



Vanwege handige automatiseringsmogelijkheden en 

een beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers heeft 

v.v. Gorssel ervoor gekozen om ook ten aanzien van 

de ledenadministratie op zoek te gaan naar verbete-

ringsmogelijkheden. De ledenadministratie vergt vaak 

veel tijd, is omslachtig en leidt daardoor vaak ook 

tot frustraties en fouten. Na onderzoek hebben we 

vastgesteld dat er diverse aanbieders zijn, die dit alle-

maal een stuk makkelijker maken. v.v. Gorssel heeft 

gekozen voor ClubCollect, een zeer gebruiksvriende-

lijke manier voor de ledenadministratie om o.a. de 

contributie inning een stuk eenvoudiger te maken.

Begin augustus zal de contributie voor het seizoen 

2018/2019 worden verstuurd via ClubCollect. Je 

ontvangt dan een e-mail van ClubCollect waarin je 

de mogelijkheid hebt om de contributie op diverse 

manieren en termijnen te betalen.

Kijk op www.vvgorssel.nl voor meer vacatures.

Bedankt Topmannen!
De afgelopen jaren hebben Alex Bos en Casper Hermans in het 

bestuur van v.v. Gorssel een verantwoordelijke positie bekleed. Zo 

was Alex verantwoordelijk voor het sponsorgedeelte binnen onze 

club en Casper voor de PR, communicatie, vrijwilligerszaken en 

activiteitencommissie. 

Casper is het bestuur in gekomen als vertegenwoordiger van 

de sponsorcommissie. Toen er een andere vacature binnen het 

bestuur vrijkwam is Casper deze gaan invullen. In deze rol is hij 

medeverantwoordelijk geweest voor het opstellen van het beleids-

plan en heeft hij zich gericht op de communicatie. Alex heeft toen 

de ontstane vrije plek van de sponsoring ingevuld. Onder leiding 

van Alex en Casper is het sponsorbeleid van de vereniging de 

afgelopen jaren opgetuigd en zijn de sponsorpakketten en de 

uitingen eenduidiger geworden. Ook is de sponsorbijdrage voor 

onze vereniging de laatste jaren iedere keer verhoogd!

Beide heren hadden al enige tijd geleden aangegeven dat hun taak 

er aan het einde van seizoen 2017/2018 op zou zitten. Als bestuur 

willen wij Alex en Casper heel erg bedanken voor hun inzet en 

input voor de vereniging de afgelopen jaren. Top mannen!!

Verderop in deze Gazet vind je een kopje “Vacatures”. Lijkt het je leuk om onderdeel uit te maken 

van onze groeiende vereniging, waar diverse uitdagingen en verantwoordelijkheden voor ons liggen, 

neem dan contact op met info@vvgorssel.nl

Bestuur

Gorssel Huilt 
Jarenlang was de camping de Vlinderhoeve het decor voor de oefenavonden van de Gorssel 

Huilt-band. Maar na de verkoop van de camping van de Familie Meilink aan een andere partij 

was het helaas ook afgelopen met de oefenavonden en de generale repetities. Henk Veenendaal 

en Erik Bötzel hebben vorig jaar v.v. Gorssel benaderd met het verzoek of ze gebruik mochten 

maken van de kantine. Vanzelfsprekend zijn we daar destijds meteen mee akkoord gegaan. 

Ook dit jaar hebben we onze accommodatie weer met veel plezier ter beschikking gesteld. De 

laatste weken zijn er een aantal oefenavonden op de woensdagavond, met als afsluiting een 

paar repetities met de deelnemers en een afsluitende generale. Wat een gezelligheid neemt dit 

met zich mee! Ook zin om een keer mee te doen met Gorssel Huilt? Kijk dan op de Facebook 

pagina van Gorssel Huilt en schrijf je in.

Frank Wouterse
Jullie kennen hem allemaal, hij is vaak te zien op de club in diverse functies. Frank is vader van Tom en 

Thijs, lid van het jeugdbestuur, trainer en leider van de C1 en echtgenoot van Erna Braakhekke. Frank is 

één van die vrijwilligers die met onvermoeibare en gepassioneerde inzet het beste in de jongens van zijn 

team (JO15) naar boven weet te halen. Op werkdagen is hij te vinden bij Foreco (www.foreco.nl). Foreco 

is een familiebedrijf en sinds 1983 actief als innovatieve en professionele speler in de houtsector.

Zijn beide zoons voetballen bij v.v. Gorssel; Tom in de JO13-1 en Tijs in de JO15. Zelf voetbalt Frank ook 

bij een 35+ team in Eefde, waar hij opgegroeid is. Frank woont met zijn gezin al jaren in Gorssel en is 

een zeer betrokken persoon, die zich geheel belangeloos inzet voor onze club. Een sieraad voor onze 

vereniging.

Afgelopen seizoen heeft Frank het als leider/trainer van de JO15 erg ver geschopt in de KNVB Beker-

wedstrijden. Het team kwam tot de voorlaatste ronde, waar het net voor de halve finale strandde. In de 

reguliere competitie heeft de JO15 het ver geschopt; de laatste wedstrijden werden keer op keer gewon-

nen, het kampioenschap leek heel even in beeld. Echter de laatste thuiswedstrijd wist het team niet te 

winnen en werd daardoor afhankelijk van de andere teams in hun competitie. Uiteindelijk veroverde het 

team een 3e plaats in de 3e klasse, een mooi resultaat. Ook volgend seizoen zal Frank de JO15 weer 

onder zijn hoede nemen en opnieuw vol passie en inzet, de jongens stimuleren om op een leuke en 

gezellige manier een sportief en goed resultaat neer te zetten.

Sociaal

Even voorstellen...



Hart voor de 
Achterhoek!
Met de introductie van Hart voor de  

Achterhoek verandert de wijze waarop de 

Rabobank sponsoring inzet om vereni-

gingen en stichtingen in het werkgebied 

financieel te ondersteunen. Het indienen 

van sponsorverzoeken is nu niet meer 

mogelijk. Verenigingen of stichtingen die 

bij de Rabobank bankieren èn die voor een 

specifiek doel financiële ondersteuning 

nodig hebben, kunnen jaarlijks meedoen 

met Hart voor de Achterhoek.

Ook v.v. Gorssel heeft meegedaan met 

dit initiatief en met 62 stemmen heeft de 

club een prachtig bedrag van 395,02 euro 

opgehaald voor de clubkas!  

In de rijke historie van v.v. Gorssel is er in het ver-

leden een boekje uitgegeven. In dit gele boekje 

genaamd Vak G, werden de wedstrijdverslagen 

gepubliceerd, nieuws vermeld en informatie 

gedeeld. Dit keer hebben we het volgende stukje 

er uit gehaald:

Download de
v.v. Gorssel app
Sinds begin dit jaar hebben we een volledige 

nieuwe website. Deze proberen we zo goed 

mogelijk up to date te houden. Daarbij is jullie 

input ook van harte welkom en zelfs gewenst. Heb 

je iets wat je wil delen (wedstrijdverslag, foto’s, of 

iets dergelijks) op onze site, stuur dan even een 

berichtje naar communicatie@vvgorssel.nl 

Naast de website hebben we ook een App, die 

je kunt downloaden (zoeknaam Voetbal assist). 

Na het downloaden kun je zoeken op je favoriete 

club; v.v. Gorssel.

Internationaal 
Jeugdtoernooi 
Eefde 
Voor de 9e keer werd tijdens Pinksteren het inter-

nationaal jeugdtoernooi georganiseerd bij onze 

zwartwitte buren van v.v. Sportclub Eefde. Net als 

bij alle voorafgaande jaren waren ook wij weer 

uitgenodigd om met ons JO15-1, JO13-1 en de 

JO11-1 acte de préséance te geven. Tegenstan-

ders uit Nederland, Duitsland, Groot Brittannië 

en dit jaar zelfs Frankrijk stonden op het pro-

gramma. Sportief gezien viel het toernooi dit jaar 

een beetje tegen voor ons. Maar dat mocht de 

spreekwoordelijke pret niet drukken. Fantastisch 

weer, de gezamenlijke opkomst, het spelen van de 

volksliederen, leuke activiteiten rondom, de feest-

avond en natuurlijk het slapen in grote legertenten 

is en blijft altijd een ware happening. Ook was de 

catering vanuit Gorssel zelf weer goed verzorgd. 

Marian en Sabine, bedankt! Verder een dankwoord 

voor de leiders die zijn blijven slapen en natuurlijk 

voor de organisatie van v.v. Sportclub Eefde. Tot 

volgend jaar!

Nieuws

De kampioenen van Gorssel JO11-3: Yorick, Lars, Joris, Niklas, Hugo, Kick, Tom, Maren en Isabel. 

Gorssel JO11-3 kampioen 
In de afgelopen 85 jaar hebben teams van v.v. Gorssel al vele kampioenschappen behaald. Maar zo’n bloed-

stollende ontknoping als bij het kampioenschap van v.v. Gorssel JO11-3 zal het zelden geweest zijn. 

Voor het begin van de allerlaatste wedstrijd van het seizoen stonden de pupillen van de JO11-3 een 

punt achter op koploper en tegenstander s.v. Colmschate. Er moest dus gewonnen worden! De wedstrijd 

begon goed en al vrij snel zorgde Kick voor de 0-1 Daarna liet s.v. Colmschate echter zien dat ze niet 

voor niets bovenaan stonden. Voor rust scoorde de thuisspelende ploeg ze tweemaal en toen ze halver-

wege de tweede helft 3-1 op het scorebord zetten, leek de wedstrijd gespeeld te zijn. Maar de jongens 

en meiden van v.v. Gorssel gaven niet op en nadat Lars tien minuten voor tijd met een afstandsschot 

de aansluitingstreffer scoorde, begonnen ook de vele meegereisde supporters er weer een beetje in te 

geloven. 

Er moest echter nog tweemaal gescoord worden om het kampioenschap te kunnen pakken en de tijd 

daarvoor werd wel erg kort... En dit lukte, Maren scoorde kort na elkaar de twee benodigde doelpunten! 

De wedstrijd was in een paar minuten helemaal omgedraaid in het voordeel van v.v. Gorssel. s.v. Colm-

schate probeerde nog een keer aan te zetten, maar toen Kick in de laatste minuut de 5-3 binnenkopte, 

was het gelukt: Gorssel JO11-3 was kampioen!

Contactgegevens v.v. Gorssel: Sportpark Gerstlo • Markeweg 10 • 7213 GC Gorssel • Telefoon: 0575 493 222 • E-mail: info@vvgorssel.nl • Website: www.vvgorssel.nl

Uit de oude doos

Hertog Jan
op de tap!
Ook voor komend jaar zal Hertog Jan op de 

tap verkrijgbaar zijn.

Interesse voor 
damesvoetbal op 
de vrijdagavond?

Kijk op onze website!


