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Agenda
13 februari 2020 (v.a.19.30 uur)
info avond Gorsselse Accommodaties
7 maart 2020
Gorssel 1 - v.v. Ede/Victoria 1
28 maart 2020
Gorssel 1 - EFC ’58 1
11 april 2020
Klaverjas Toernooi
18 april 2020
Gorssel 1 - Almen 1
8 mei 2020
Pub Quiz
mei 2020 (Hemelvaart)
Kleine jeugdkamp

Een traditie
is geboren!
Vorig jaar hebben enkele enthousiastelingen
het leuke idee opgepakt om te starten met het
maken en verkopen van oliebollen op oudejaarsdag bij de kantine van v.v. Gorssel. Dit was
een succes, en daarom heeft het actie comité
besloten om ook op 31 december 2019 dit
weer te gaan doen. Een paar weken voor de
jaarwisseling werd er al druk vergaderd en het
draaiboek werd weer tevoorschijn gehaald.
Onder de bezielende coördinatie van Marjan
Hammers werden alle actiepunten doorgenomen, instructies uitgedeeld en de planning
gemaakt.

Onze club
heeft jou
dringend
nodig!

Noodklok!

Er gebeurt veel in de afgelopen maanden. Het lijkt
altijd een rustige tijd, maar achter de schermen
In de nacht van 30 op 31 december zijn Jeroen,
Klaas, Albert en Rik om 4.00 uur begonnen met
het bakken van de oliebollen in de kleedkamers
van v.v. Gorssel. De uitgifte en aanvullende
verkoop startte om 11.00 uur en voor die tijd
moesten er zo’n 4000 oliebollen gereed zijn
voor alle bestellingen.
Rond 10 uur ging de selectie van v.v. Gorssel met een lading oliebollen naar de Borkel,
waar de bewoners werden getrakteerd op vers
gebakken oliebollen. Ook dit jaar weer stralende
gezichten en positieve reacties op deze actie.
Op de club kon men de bestellingen afhalen
en ook voor deze editie kunnen we weer vaststellen dat het een groot succes was. Vorig jaar
leverde het de vereniging het zo’n € 1.000
op, deze editie was goed voor € 1.500. Een
zeer welkome bijdrage voor de club. De prijswinnaars bij de jeugd waren Tijn Nikkels, Tygo
Peppelenbos, team JO12 en Finn van Proosdij.

zijn we met ons beperkt aantal bestuursleden toch
steeds bezig met “de ballen in de lucht te houden”.
In deze editie van de Gazet zul je ook een bericht
lezen over de noodklok. Dit wil ik heel erg graag bij
jullie onder de aandacht brengen.
We leven steeds meer in een individualistische
samenleving, waarbij we de voetbalvereniging als
een consumptie item zien en beleven. “Ik betaal de

Aan het einde van afgelopen seizoen is Dennis Bruggeman gestopt met zijn bestuurstaken. In de laatste

contributie, dus het wordt allemaal geregeld”. En daar

bestuursvergadering heeft ook Theo Jansen aangegeven aan het einde van dit seizoen te gaan stoppen.

wringt nu net de schoen.

Mocht er geen vervanging voor deze heren komen dan bestaat het bestuur volgend seizoen nog maar
uit 4 leden…

Vraag niet: wat doet v.v. Gorssel voor mij,
maar wat kan IK doen voor v.v. Gorssel !!!

Dat is de reden waarom wij als bestuur de noodklok luiden. Het is geen 5 voor 12 meer, maar al 5
over 12!!! Wij zijn met grote spoed (nog steeds) op zoek naar een penningmeester, wedstrijdsecretaris,

Mijn limiet is in zicht, mijn tijdschema bij v.v. Gorssel

scheidsrechter coördinator, kantinebeheer, leden voor de diverse commissies, zodat het bestuur zich ook

staat op ± 10 uur per week (90% van mijn vrije

daadwerkelijk met zijn kerntaken kan bezig houden in plaats van met het regelen en organiseren van

uren). Ik hoop dat er mensen opstaan.

de minimale basisvoorwaarden om onze vereniging draaiende te houden!

Ik wil niet, dat u als lezer denkt dat de club op instor-

326 leden op 1 januari, waarvan 236 bondsleden verdeeld over 18 teams en dan zitten er maar 5 in

ten staat, maar er zijn wel meer handen nodig om

het bestuur… Bestuursleden kunnen ouders zijn, maar ook leden van senioren of bijna senioren teams.

onze club op een goede manier (zoals u van v.v.

Juist die mensen die geen oliebollen bakken of al een team leiden, maar anderen die betrokkenen willen

Gorssel gewend bent) draaiende te houden.

worden. Aanmelden kan via de mail (sercetariaat@vvgorssel.nl) of bij een van de huidige bestuursleden.
Job, Theo, Frank, Albert en Hilde

Job Dietrich

Colofon: Deze Nieuwskrant wordt verzonden naar ± 300 leden van v.v. Gorssel. Website: www.vvgorssel.nl Opmaak: Base6 Creactive, Gorssel

Bestuur

Accomodatie update

Contributie

Het algemeen bestuur bestaat uit:

Per 1 januari 2017 is de contributie voor

•

onze vereniging als volgt:

Job Dietrich
voorzitter algemeen bestuur

•

Hilde Steenbakker

•

Secretaris
•

Vacant

•

Penningmeester
•

Vacant

•

Sponsoring
•

Albert Nikkels

•

PR & Communicatie
•

Theo Jansen
Accommodatiezaken

•

Dennis Bruggeman

•

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

Voetbalzaken
•

Frank Wouterse
Voetbalzaken (jeugd)

Sportboulevard
of MFA?
De afgelopen jaren heeft v.v Gorssel actief deelge-

men. Voor v.v Gorssel zal een primaire noodzaak

nomen in de werkgroep Gorsselse Accommodaties.

zijn; kleedkamercapaciteit. We hebben vorig jaar

Het is inmiddels bekend dat de voorzieningen in

mobiele kleedkamers aangeschaft omdat er onze-

Gorssel hun langste tijd gehad hebben, dat er diverse

kerheid is over de toekomst van de accommodaties

vraagstukken op tafel liggen, dat het gemeentelijk

in Gorssel. Dit heeft ons doen besluiten om tijdelijke

beleid inzake de kosten van de accommodaties aan

kleedruimtes aan te schaffen.

Sponsor aan het woord

het wijzigen is, en dat we als Gorsselse samenleving
voor belangrijke keuzes staan.

Informatieavond
Op 13 februari is er een informatieavond voor

Onze historie

v.v. Gorssel over de 3 varianten die de Werkgroep

Dit raakt ook v.v. Gorssel. In onze kantine hangen

GA! heeft uitgewerkt. Hierin zijn voor v.v. Gorssel

diverse afbeeldingen die de historie van onze club

maar 2 opties helder, of we blijven zitten (en inves-

kenmerken, behaalde successen op de Wall of

teren) of we gaan richting het dorp.

History, maar ook kleine prenten en schilderijen van
clubgebouwen op de diverse locaties in Gorssel,

De varianten

waar v.v Gorssel heeft gevoetbald. Inmiddels voet-

De varianten in het kort, op willekeurige volgorde:

ballen we al bijna 40 jaar op Sportpark Gerstlo, op

1. Een nieuwe school plus gymzaal, een kleiner

de sportboulevard, samen met het zwembad de

zwembad en gerenoveerde voetbal- en tennis-

Boskoele en de Tennisvereniging LTC.

velden.
2. ’t Trefpunt opknappen en verduurzamen met

Toekomstbestendigheid

daarbij een nieuwe school. Een kleiner zwem-

Is dit voor v.v Gorssel de toekomst of ligt die dichter

bad en renovatie van voetbal- en tennisvelden.

bij het dorp? Een vraag die ons allen bezighoudt, en

3. Eén grote nieuwe accommodatie met een

waar dit jaar richting aan gegeven zal gaan worden.

school, sporthal, zwembad en voetbal-en ten-

Als bestuur van v.v Gorssel hebben we bestuurlijke

nisvelden. Alles onder één dak.

Bosrestaurant, Gorssel, v.v. Gorssel

verantwoordelijkheid naar de toekomstbestendigheid van onze vereniging. Op alle vlakken zijn we

Voor inwoners van Gorssel is dit het moment om

Deze drie woorden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe, dat leest u verder in dit stuk. Vanaf

daar dagelijks, wekelijks en ieder jaar mee bezig,

zich te laten horen en als v.v. Gorssel roepen wij dan

15 januari is, na veertien maanden van opnieuw opbouwen, het Bosrestaurant Joppe weer geopend.

meiden/dames voetbal, 45+ voetbal op de vrijdag-

ook alle leden op om naar één van de informatie-

Op deze locatie, met een rijke historie, wordt onder de bezielende leiding van de eigenaren Jeroen &

avond, feestjes en dergelijke in de kantine, van de

avonden te gaan. De informatieavond voor leden

Gerdie Wendt en Ton & Riska van Til leiding gegeven. Hier is het goed toeven na een lekkere wande-

zondag naar de zaterdagvoetbal, etc. etc.

van v.v. Gorssel is op donderdag 13 februari en start

ling of (fiets)tocht door deze prachtige omgeving voor de lunch of het diner. Hoewel het pand aan de

om 19.30 uur in de kantine. Met de input van de

buitenkant de vertrouwde uitstraling heeft behouden, is de binnenkant helemaal vernieuwd. Nieuw is

Werkgroep

inwoners informeert de werkgroep vervolgens het

de vergaderzaal op de bovenverdieping.

Maar hoe zit dat nu met onze accommodatie? We

College en de Raad die hierop hun keuze maken.

zijn een aantal jaren geleden geprivatiseerd door de

Naast het sponsorschap van het Bosrestaurant Joppe zijn beide families betrokken bij v.v. Gorssel. Ton

Gemeente Lochem, wat inhoudt dat v.v. Gorssel zelf

is als leider betrokken bij de JO12-1 het elftal van zoon Niels. Koen speelt bij de JO13, zijn moeder

verantwoordelijk is voor het groot onderhoud en de

Gerdie bij het Dames team en vader Jeroen heeft geholpen met het bakken van de heerlijke oliebollen

velden op Sportpark Gerstlo. Hebben wij overcapa-

voor de oliebollenactie.

citeit? Zijn wij te groot? Zijn we duurzaam? Dit soort

Meer informatie

vragen zijn de onderwerpen die in de Werkgroep

www.gorsselseaccommodaties.nl

Kortom veel verbondenheid tussen het Bosrestaurant Joppe en v.v. Gorssel. V.v. Gorssel is blij met de

Gorsselse Accommodaties aan de orde zijn geko-

www.lochem.nl.

actieve betrokkenheid en vanzelfsprekend wordt de sponsoring erg gewaardeerd.

Evenement

De hoofdtrainer aan het woord

Nieuwjaars
receptie
Tradities
Een traditie (Latijn: trádere, overleveren) is
een gebruik of gewoonte die van de ene
generatie op de andere wordt doorgegeven.
De functie hiervan is het in stand houden
van de maatschappelijke stabiliteit. Tradities
kunnen als waardevol worden beschouwd
en boven alle kritiek verheven, maar ook
als conservatisme dat remmend werkt op
de vooruitgang. Hoewel tradities statisch
kunnen lijken, veranderen en vernieuwen
deze voortdurend.
De Nieuwjaarsreceptie is ook zo’n traditie.
Traditiegetrouw vindt deze bij onze vereniging altijd plaats in 1 januari om 15.30 uur,
jaar in jaar uit, telkens weer.
Glitter & Glamour
Dit jaar was het thema “Glitter & Glamour”;
de kantine was sfeervol omgetoverd tot
een gezellige ontmoetingsplek voor jong en
oud. De aanwezigen hadden zich passend
gekleed voor dit leuke feest. Veel nieuwjaarswensen, lekkere muziek van de DJ, goede
organisatie, kortom een leuk en gezellig feest!

Gorssel 1 moet zich
eens gaan belonen.
Sinds dit seizoen speelt het eerste elftal voor het

je maar altijd oog voor anderen houdt en iedereen

We zijn op de goede weg

eerst in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal.

met respect behandelt.

Kijkend naar mezelf, de spelers en de staf zijn we

Inmiddels zijn we halverwege en is het tijd om

zeker op de goede weg. Hopelijk kunnen we ons

de tussenbalans op te maken. Ik vind dat wij met

In de spiegel kijken

in de tweede helft van het seizoen gaan belonen

Gorssel best tevreden mogen zijn over de eerste

Naar mijn mening moet je als je iets doet, het

met meer punten. Ik nodig een ieder graag uit om

seizoenshelft.

maximale eruit willen halen. Als je goed in de

ons aan te komen moedigen!

spreekwoordelijke spiegel kijkt, kom je altijd
Over ons spel ben ik best wel tevreden, verde-

dingen tegen die beter kunnen. Ik ben behoorlijk

Sportieve groet, Donovan Tegelaar

digend staan we goed, maar we krijgen nog te

zelfkritisch maar verwacht dit ook van mijn spelers.

(hoofdtrainer v.v. Gorssel)

vaak onnodig goals tegen. Aan de bal kunnen we

Je moet je altijd willen verbeteren om een maxi-

dingen verbeteren. Bijna elke wedstrijd hebben

maal rendement te leveren voor het team. Jezelf

we kans op resultaat, we worden zeker niet weg-

ondergeschikt maken voor het team en staan voor

gespeeld, maar het uiteindelijke resultaat zat niet

je ploeggenoten. Dan ben je een teamspeler en ik

Foto onder: Hoofdsponsor Sportloods

altijd mee. Hierdoor hebben we te weinig punten.

geloof dat dit het beste resultaat oplevert.

met de selectie van v.v. Gorsel 1

Dat hadden er meer kunnen en moeten zijn.
We moeten slimmer zijn
Dat neemt niet weg dat we graag omhoog willen
kijken. Met een 10e plek op dit moment is plek

JO8 gooit
een strike!

6-10 zeker nog een reële doelstelling. Om dit te

Teamspirit gaat altijd onverminderd door,

toe moet je gewoonweg een klootzak willen zijn

ook tijdens de winterstop. Zaterdag 11

in het veld.

bereiken zullen we, soms minder mooi moeten
voetballen, in sommige situaties slimmer moeten
zijn en meer strijd aan moeten gaan. Voetballen
kunnen deze jongens heel goed maar zo af en

januari toog de JO8 daarom, met een aantal
groupies, naar de bowlingbaan in Deventer.

De mouwen opstropen

Want met een bal kan zoveel meer dan

Zelf was ik ook zo’n type speler. Toen ik zelf nog

alleen de tegenaan trappen. Het werd een

voetbalde ging voor mijn maatjes door het vuur en

spannende, fanatieke maar vooral gezellige

zo af en toe ging dit wel eens over het randje. Bij

middag, en warempel, er waren alleen maar

opstootjes was ik vaak betrokken. Ook dat hoort

winnaars.

er soms bij. De mouwen opstropen en gaan. Je
hoeft niet altijd een lieverdje te zijn in het veld. Als

Dames 1

Voorrang voor JO19!
De mannen van JO19 poseren trots bij de auto van sponsor Autorijschool Voorrang uit Deventer.

Dames 1 kampioen
Sinds september 2018 is voetbalvereniging Gorssel een damesteam rijker. Na eerst een aantal maanden
trainen en dames werven, is het 7-tal uitgegroeid naar een team met maar liefst 20 dames. Begin dit jaar
speelden zij voor het eerst mee in de voorjaarsreeks waar zij net een paar punten te kort kwamen en op
een tweede plaats eindigden.
Vrijdag 29 november speelden de dames van v.v. Gorssel de laatste speelavond van de najaarsreeks. Dit
keer in Holten bij Blauw Wit. Met een gedeelde eerste plaats met Hector, kon het nog wel eens een spannende avond worden. En dat werd het. De eerste 2 wedstrijden tegen werden gewonnen maar de derde
wedstrijd tegen Hector, die zelf in de eerste 2 wedstrijden 4 punten had laten liggen, eindigde in 0-1 in het
voordeel van Hector. De laatste wedstrijd was tegen Lochem, een geduchte tegenstander waar de laatste
2 speelavonden van verloren werd. Gelukkig werd er al snel gescoord door Gorssel. Daar bleef het niet bij,
met een overtuigende eindstand van 3-0 sleepten de dames van v.v Gorssel het kampioenschap binnen!

Pupil van de week
Sinds dit seizoen organiseren we iedere thuiswedstrijd van het 1e elftal, pupillen van de week. Waar vroeger elke keer 1 pupil mee ging, gaan er nu 2 pupillen mee! Zo kunnen zij gezellig samen optrekken en
hebben zij samen onvergetelijke dag hebben. Een uur voor aanvang van de wedstrijd worden de pupillen
in wedstrijdtenue of in de koude maanden in een v.v. Gorssel trainingspak, verwacht in de bestuurskamer.
Hier worden zij ontvangen door Besty en voorgesteld aan de scheidsrechter en trainers. Daarna gaan ze
met de spelers mee de kleedkamer in, doen mee met de warming-up en trappen een balletje met de
wisselspelers. Voordat de wedstrijd begint lopen de pupillen met de scheidsrechter en spelers het veld
op en mogen ze na de tos samen de aftrap nemen en scoren bij de tegenstander.
Mooie medaille, sjaaltje en een patatje
Vervolgens mogen zij de hele wedstrijd naast de hoofdtrainer in de dug-out zitten om de wedstrijd te

Sjaals voor MO12!

aanschouwen. Na afloop van de wedstrijd krijgen de pupillen een mooie medaille en sjaaltje! Als klap op

v.v. Gorssel is een paar geleden begonnen met het meidenvoetbal en inmiddels is er in de leeftijdscategorie

Geef je op bij de leider van je team

Meiden Onder de 12 jaar (MO12) een leuk team actief. Veel enthousiaste meiden die veel plezier hebben

Wil je ook pupil van de week zijn bij een wedstrijd van het 1e elftal? Geef dit dan aan bij de leider van

met elkaar, aangevoerd door een gepassioneerde en bevlogen coach Chrisitaan Logtenberg. Nu we midden

je elftal en wellicht sta jij ook aan de aftrap op het hoofdveld bij een thuiswedstrijd van het 1e elftal. De

in een koudere periode zitten leek het de sponsor van het team een ludiek idee om de meiden te trakteren

pupillen van de week worden georganiseerd per team en in overleg met de leiders. De teams die dit

op een echte v.v. Gorssel sjaal. Dit beeld spreekt boekdelen. Dankjewel sponsor!

seizoen in aanmerking komen zijn de jo-7, jo-8 en de jo-9.

Vrijwilligers gezocht!

de vuurpijl staat er na de wedstrijd een patatje klaar en kan je samen met je papa en mama nog even
nagenieten met een drankje in de bestuurskamer.

Heb je tijd over en wil je de handen uit de mouwen steken?
Meld je dan aan als vrijwilliger, wij kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Sponsorevenement

Uitnodiging

Culinaire

sponsoravond
27 maart 2020
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Sponsoravond met running
diner langs Gorsselse horeca.
Running diner

van hun lekkerste wijnen waarbij ze ook diverse

keukenbrigade van Ton van Til en Jeroen Wendt

Aanmelden en kosten

Net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar

kaassoorten en ander lekkernijen serveren. hierna

u heerlijke gerechten die u gewend bent van het

Wilt u deelnemen aan deze bijzondere culinaire

weer een gezellige culinaire sponsoravond voor

wordt u per bus vervoerd naar restaurant Bij

Bosrestaurant.

avond dan kunt u zich tot 1 maart 2020 opgeven

onze sponsoren. Door het running diner concept

Jansen en Jansen voor een bijzondere proeverij

maakt u kennis met een aantal Gorsselse horeca

van gerechten met plaatselijke ingediënten.

via: sponsor@vvgorssel.nl. De kosten bedragen
De avond wordt dit jaar afgesloten bij Eetcafé De

€ 29,50 per persoon. In deze prijs zijn alle

Hoek, al jarenlang een begrip in Gorssel en één

gerechten, drankjes* en het vervoer van en naar

Vernieuwd Bosrestaurant

van de trouwste sponsoren van onze vereniging.

de diverse locaties inbegrepen.

Na de onfortuinlijke brand van afgelopen jaar is

Willem en Cindy ontvangen u graag om deze

Dit jaar starten we bij het Gorssels Kaashuys in

dit jaar ook Het Bosrestaurant van de partij. In het

avond samen met u af te sluiten met een hapje

de Hoofdstraat. Han en Marieke laten u proeven

helemaal herbouwde restaurant presenteerd de

en een drankje.

gelegenheden (tevens clubsponsoren) waar u
telkens weer iets lekkers wordt voorgeschoteld.

3

1
2

* Indien anders vermeld. Na het einde van de officiële sponsoravond zijn de drankjes in De Hoek voor eigen rekening.

4

Evenementen

Vriendenfeest 2020!
Op dit moment heeft de voetbalclub bijna 120 Vrienden van v.v. Gorssel. Deze groep mensen steunt de
club jaarlijks met een bijdrage van € 50, en iedere 2 jaar vindt er een leuk feest of activiteit plaats. Dit jaar
heeft de organisatie (Marlous Steemers en Marten Klomp) een superleuk feest in elkaar gezet in de kantine
van v.v. Gorssel. Ieder keer is het weer een verrassing wat de activiteit is, maar dit jaar was er gekozen voor
een muziekbingo. Wat een leuk concept!
Je kreeg een bingo formulier met daarop zo’n 20 titels en artiesten, vervolgens werd door een professioneel
duo de avond verzorgd met een heus bingo spel. Mandje draait rond, balletje valt er uit, en het nummer is
gekoppeld aan een muziekfragment. Je luistert of je het nummer herkent, en kijkt op je kaartje, als het er
dan op staat, dan streep je het door, enzovoort totdat je natuurlijk BINGO hebt. Van Andre Hazes tot ABBA,
en van Udo Jurgens tot Deep Purple. Een verrassend leuke avond, super georganiseerd met leuke prijzen.
Wil jij ook lid worden van de “Vrienden van v.v. Gorssel”? Kijk dan even op onze website, en vul het formulier in.

Pubquiz v.v. Gorssel
part III komt eraan!
Frank: “En jij denkt dat ze dat weten gek...” Jaco: “Ja de meesten zijn toch met zijn vieren, zal er toch wel
één zijn die weet wat de hoofdstad van Slowakije is.” Frank: “O ja, net als die dokter uit Grey’s Anatomy,
dat wist bijna niemand man!” Jaco: “Nee, maar das ook de kracht van zo’n quiz, de kick dat je ongeveer de
enige bent die weet wat het antwoord is! En tuurlijk, de meeste vragen moeten te doen zijn, heb je een
punt jongen.” Zo kibbelen Frank en Jaco wat af over vragen over verkeersborden en Miami Vice of komen
hun vrouwen Esther of Erna met input over Netflix of zoals laatst hekken in Gorssel. Soms lastige vragen.
maar voor de meesten is het juist zo leuk om elkaar, in ontspannen sfeer weer te zien en te spreken En
een competitief element tast de gemeenschapszin niet aan in elk geval, zo is bij de eerste pubquizzen

Algemene
ledenvergadering

wel gebleken.

Op donderdag 30 januari heeft de Algemene Ledenvergadering vergadert over seizoen 2018-2019.

Proosdij beschikbaar? Het valt niet mee om een geschikte datum te vinden, maar ook deze keer is het

Van de 326 leden, geteld op 1 januari 2020, waren er naast leden van het bestuur, 8 leden aanwezig,

weer gelukt: vrijdagavond 8 mei 20.00 uur gaan we weer los in de kantine. Aanmelden zoals gebruikelijk

4 leden hebben een afmelding gestuurd.

via e.braakhuis8@chello.nl o.v.v. teamnaam en aantal deelnemers. De tien euro inschrijfgeld kan weer ter

Sommige doen zeker mee voor de prijzen, anderen hopen dat te doen en weer anderen zijn blij als ze al
een mogelijk antwoord kunnen geven op de vraag hoe de hoogste berg van Europa heet, (Nee sorry de
Mont Blanc is het niet; Elbroez is het goede antwoord.). Een datum moet worden geprikt en verschillende
vrijdagopties komen langs. Makkelijk is dat niet. Familieweekend bij de familie Wouterse, Jaco gaat naar
SPAL-Napoli, kaartavond bij de voetbalclub, Go Ahead speelt thuis, schoolvakantie en zijn bar-sidekicks Van

plekke worden betaald.
•		 De notulen van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en de financiële afwikkeling over
seizoen 2018-2019 worden besproken. Het verslag van de vergadering en ook het verslag van
de kascommissie worden op een later tijdstip via de mail verstuurd.
•		 Op de agenda stond het ontwikkelen van een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2025.
Tijdens de vergadering wordt er door de aanwezige leden gepleit voor een zo’n breed mogelijke
inzet van de leden. Leden die hier aan willen meewerken kunnen zich richten tot de secretaris.
Enkele besluiten van de Algemene Ledenvergadering;
•		 Bij het opzeggen van het lidmaatschap na 31 mei loopt de contributie door tot aan de winterstop.
Indien het lidmaatschap opgezegd wordt na de winterstop, dan loopt de contributie door tot aan
het einde van het seizoen.
•		 Het voorstel om de contributie voor alle leden, per 1 juli 2020 te verhogen met € 10,- wordt
aangenomen.

Reportage

Broertjes Bötzel dit seizoen
belangrijk voor v.v. Gorssel.
De 5-0 overwinning op FC RDC kwam zaterdag-

Eerste seizoen

middag op het juiste moment voor het jeugdige

De broederband bij familie Bötzel is groot. Na

v.v. Gorssel. Niet alleen voor de ranglijst was het

alle doelpunten die de twee zaterdag maakten,

een belangrijke zege, ook voor het zelfvertrouwen.

sprongen ze in elkaars armen. ‘Dit is pas het eerste

Gorssel had immers al zes duels op rij verloren en

seizoen dat we samen in één team spelen”, vertelt

door al die verliesbeurten staat de ploeg van trainer

Mees Bötzel. Maar de broederband werkt deson-

Donovan Tegelaar nu bij de onderste vijf plekken.

danks ook op het veld. “We weten elkaar makkelijk

Iets wat veel jongens in het team niet gewend zijn,

te vinden. Je kent elkaar door en door en dat is fijn

vertelt Tegelaar. “Deze jongens hebben jarenlang

in het veld. Ik weet hoe ik hem moet aanspelen

in de jeugd alles gewonnen wat er te winnen viel.

en hij weet hoe hij mij moet aanspelen en dat is

Nu ze veel verliezen doet dat wat met hun vertrou-

wel lekker”, legt Mees uit.

wen. Ze moeten volwassen worden.”
Zelfs in een duel dat we gewonnen wordt, schiet
Dat er potentie in het team zit is te zien aan de

er af en toe nog wat negativiteit in bij v.v. Gorssel.

gebroeders Bötzel. De pas achttien jaar gewor-

Maar dan is er Bram Bötzel die de groep weer bij

den Bram Bötzel is de clubtopscorer met veertien

elkaar roept. ‘Het heeft te maken dat we nog jong

doelpunten. ook tegen RDC wist hij tweemaal te

zijn. je hebt af en toe dan wat botsingen”, legt de

scoren. Nog binnen het halfuur maakte hij de 3-0

jongste Bötzel uit. Oudere broer Mees vult hem

en in de slotfase zorgde hij voor de vijfde en laat-

aan: Äls je vorig jaar in de A twee keer kampioen

ste treffer.

en nu het merendeel verliest en in zo’n spiraal
belandt, dan is dat enorm frusterend.”

Naast hem staat de ruim twee jaar oudere Mees
Bötzel. Als middenvelder zorgt hij onder andere
voor assists, maar pikt hij af en toe een goaltje
mee. Tegen RDC maakte hij in de tweede helft
de 4-0.

Door Aäron Loupatty, De Stentor

De voetbalvader

De wissel...
Het is zaterdagmorgen en de ‘jongens’ spelen thuis.

op het doel kan afsturen: 1-1. Niemand ziet mijn

Onder het genot van een kopje koffie (moest ik vorige

glimlach gelukkig.

week ook al niet halen?) bespreken wij, de vaders,
nog even de voetbaluitslagen van vrijdagavond. In de

Na 5 minuten mag mijn zoon eindelijk gaan warm-

tussentijd komt het elftal het veld op. Ik laat de vorm

lopen en met nog 25 minuten te gaan mag mijn

van Go Ahead Eagles voor wat het is en richt mijn blik

zoon er zowaar in. Lootje verlaat teleurgesteld het

op het veld. De kortademigheid begint zijn aanvang

veld. Laarsman vraagt zich met een andere ouder af

te nemen als ik mijn zoon Sep een andere kant op

wie dan de voorzetten van rechts moet geven. “Nou

zie lopen dan naar zijn favoriete plek rechts op het

míjn zoon sukkel en niet dat übercorrecte zoontje

middenveld. Even later zie ik hem met Soufyan op

van jou!” Mijn gedachten weten zich nog net op tijd

de bank zitten. Is het nou voor de godgloeiendste

niet tot woorden te vervormen. Bij het derde bal-

zoveelste keer dat hij weer op de bank mag zitten?

contact krijgt Sep een flinke duw te verwerken. De

Ik voel naast mijn kortademigheid inmiddels ook al

coach loopt 20 meter het veld in om poolshoogte

wat spanning op de borst, want als het aan de trainer

te nemen en zijn enigszins directieve “Moet je eruit

Bekers van de Rabo!

ligt dan kom je er niet snel in namelijk. Ik kijk jaloers

Sep?” beantwoord ik namens Sep met “nee hoor

Clubs en verenigingen maken de leden, de buurt en de lokale samenleving sterker. Het is de plek waar

naar de ouders die vlakbij me staan en die hun zoon

gaat prima, even stampen, net als bij Lootje”. Ik meen

leden samenkomen en talenten ontplooid en benut worden. Rabobank ondersteunt dit met onder andere

wél zien spelen. Diverse aanmoedigingen aangevuld

aan de lichaamstaal van de coach teleurstelling te

de ClubSupport Campagne. Daarnaast draagt de Rabobank ook graag bij op een andere manier aan het

met de door mij o zo verfoeide verkleinvormen van

herkennen. Net als bij Laarsman.

verenigingsleven. Het is de plek waar mensen samenkomen, in gesprek gaan met elkaar en veelal gaat dit

de namen van de zoon klinken over het veld. Teuntje

gepaard met een kop koffie of thee. Daarom stelt Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek aan v.v. Gorssel

en Peertje spelen wel, mijn zoon Seppie speelt niet,

De volgende balcontacten zijn wat ‘ongelukkig’

dus ik baal stevig.

zoals voetbalcommentatoren dat plegen te zeggen.

die bij Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek bankieren gratis Rabo-bekertjes beschikbaar.

Uit mijn ooghoeken zie ik Laarsman en Popie Jopie

100% composteerbaar

De wedstrijd is een minuutje of tien bezig als ik Lode-

nee schudden. Opeens is daar uit het niets een

De Rabo bekertjes - Deze 7oz 180ml kartonnen FSC gecertificeerde vending koffiebekers zijn voorzien van

wijk huilend ter aarde zie vallen. Ik kan het natuurlijk

lange splijtpass van Sep, precies in de voeten van

een dunne op maïs gebaseerde coating, ook wel PLA genoemd. De bekers zijn 100% composteerbaar en

niet hardop zeggen, maar het zou toch lekker zijn als

Brian. Twee passeerbewegingen later ligt de bal in

voldoen aan de EN13432 normering. Dat wil zeggen dat de kartonnen bekertjes binnen 90 dagen com-

hij geblesseerd raakt en Sep op zijn plek het verschil

het doel. Ik glim van trots en nu ben ik aan de beurt:

posteren in een industriële omgeving. Een duurzaam alternatief voor de traditionele kartonnen koffiebekers.

kan maken. Vergenoegd luister ik naar het gejank,

“Lekker gedaan Sep!!” Sep ziet zich beloond met een

maar dit leedvermaak maakt al weer snel plaats voor

duimpje van Brian en wat high fives van de verdedi-

oprechte teleurstelling als ik Lodewijk op aanwijzing

ging achter hem. Laarsman zie ik een arm slaan om

van de toegesnelde coach een paar keer zie stampen

Michael. Ze nemen niet de moeite om even mijn

en weer door lijkt te kunnen gaan. “Het is toch een

kant op te kijken.

bikkel hè”, Lodewijks vader, geschoeid met groene
laarzen, staat inmiddels naast me. Na mijn overdui-

Ik ben al thuis als Sep zijn voetbaltas neerploft. “Zo

delijk niet gemeende “zo, zeker” en net wat te lang

dat ging best lekker hè pap! In de kleedkamer zeiden

kijkend naar zijn laarzen zoekt hij maar aanspraak

ze nog dat ik moest proberen vaker zo te passen!” Ik

bij een andere ouder. Na weer een minuutje of tien

antwoord hem dat hij hartstikke goed zijn best heeft

zie ik Soufyan de warming up doen. Mijn zoon mag

gedaan en mede dankzij hem de 2-1 op het bord

kennelijk nog even blijven zitten. Ik voel de spanning

is gekomen.

op mijn borst weer toenemen en de ademhaling
gaat ook sneller dan normaal. Intussen valt de 1-0

Even later gaat de deurbel. Brian staat aan de deur:

door Brian. Laarsman gilt het uit en roept hard naar

“of Sep er ook is en of hij FIFA mag komen spelen”.

de vader van Brian en vooral bekend om het feit dat

“He Bry”, zeg ik, “kom binnen, waar heb je Tadic

hij doorlopend grappig wil zijn, dat ‘Bry’ en ‘Lootje’

gelaten?” Brian kijkt me wat glazig aan en met een

het zo goed met elkaar kunnen vinden. “Net Ziyech

“ehh, wie?” loopt hij langs me heen de trap op.

en Tadic!!” Kijk ze nou lachen, de sukkels! “Tadic, lul!”,
verbeter ik Laarsman net niet hoorbaar.
Ik kan het niet opbrengen om te juichen.
Mijn zoon speelt niet, dus het zal mij aan
mijn reet roesten of Gorssel scoort of niet.
Soufyan mocht in de tussentijd zowaar al
een plekje op het veld bemachtigen voor
Thomas, één van de ‘onaantastbaren’, spelers die eigenlijk nooit worden gewisseld.
Inmiddels is het rust. Thomas zie ik hinkend
richting kleedkamer lopen. Na de rust mag mijn
zoon kennelijk nogmaals de bank warmhouden. Ik
zit mezelf op te vreten. Kortademigheid, hartkloppingen en spanning op de borst vechten om voorrang.
Direct na het fluitsignaal gaat Gorssel ten aanval.
Brian kaatst echter zo hard dat de bal bij de mid mid
van de tegenstander terechtkomt en gelijk zijn spits

Diner voor de vrijwilligers
Op 29 november was de kantine van v.v. Gorssel het decor voor een heus sterrenrestaurant. Het
was omgetoverd tot een sfeervolle zaal, waar de vrijwilligers van het jaar werden verrast door
het Bestuur op een 5-gangen diner. De mannen van de “dinsdagploeg” waren dit jaar degenen
die in het zonnetje gezet werden. Hans Severein, Aart Lensink, Harry vd Vlekkert, Gerti Nijveld,
Dick Koopman, Bertus Stormink, Epie Stormink, Reinier Bruggeman, Bertus Klein Hulse en hun
partners konden in de kantine aan een lange tafel van culinaire hoogstandjes genieten. Een
pompoensoep, wildpaté en een mooi sous vide gegaard stukje vlees kwam allemaal voorbij,
uiteraard geserveerd met diverse verschillende wijnen. De vrijwilligers hebben een smaakverrijking
ervaren, en waren erg complimenteus naar de chef kok, en degene ( Ellen, Hilde, Albert en Job)
die er aan bij gedragen hebben om dit tot een succes te maken.
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