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v.v. Gorssel op koers!

We hebben er nu bijna een half jaar opzitten 

van het voetbalseizoen 2018/2019. Een aantal 

besluiten zijn genomen door de leden van onze 

club, waaronder het voetballen van de senioren op 

de zaterdag. v.v. Gorssel is decennia lang al een club 

geweest die met het standaard team en de lagere 

senioren elftallen op de zondag voetbalden, en dit 

seizoen is de start geweest voor 2 elftallen om op 

de zaterdagmiddag te gaan voetballen, Gorssel 2 en 

Gorssel 3. De Veteranen van v.v. Gorssel voetballen 

nog op de zondagochtend. Een snelle evaluatie laat 

zien, dat de keuze voor de zaterdagmiddag goed 

lijkt uit te pakken. De senioren teams voetballen op 

zaterdagmiddag bijna gelijk met de JO19 0f JO17, en 

dat maakt het een gezellige boel. 

Uitbreiding kleedkamers

De zaterdag is sowieso al een drukke dag op 

Sportpark Gerstlo, vanaf 8uur staan de 1e jongens 

en meisjes al te trappelen om te gaan starten, 

of soms verzamelen teams nog voor 8uur bij de 

club, als ze een uitwedstrijd moeten spelen. De 

hele zaterdag staat nu in het teken van voetbal op 

Sportpark Gerstlo, dit zorgt natuurlijk voor de nodige 

problematiek qua personele bezetting, maar zeker 

ook de 4 kleedkamers bieden niet genoeg ruimte 

voor onze groeiende vereniging. Nu we richting 

50 meiden gaan binnen onze club, moeten we 

daar ook rekening mee houden, en ruimte voor 

bieden. Tijdens de winterstop zullen we 2 mobiele 

kleedkamers worden geplaatst, die we als v.v. 

Gorssel hebben aangeschaft. Deze zullen de nodige 

verlichting geven, in het plaatsen van alle teams op 

de zaterdag. We hebben gekozen voor mobiele 

kleedkamers in verband met de onduidelijkheid over 

de toekomstbestendigheid van onze vereniging, en 

de mogelijke kansen voor herpositionering van v.v. 

Gorssel dichterbij het centrum, in het kader van het 

accommodatiebeleid van de Gemeente Lochem; 

nieuwbouw school, sanering ’t Trefpunt e.d.

Kampioenen bij de jeugd

De 1e seizoenshelft heeft ons inmiddels al 3 

kampioensteams opgeleverd, de JO12 van leider 

Jaco Koster beleefde een droomseizoen, en kon 

een paar weken geleden al gehuldigd worden, met 

de bijbehorende rit op de “platte wagen” door het 

dorp. Ook de JO15 van coach Frank Wouterse wist 

zijn team naar grote hoogtes te stimuleren, en wist 

op de laatste competitiedag ook het kampioenschap 

binnen te halen, door het verlies van de koploper, 

en doordat de JO15 zelf wel wist te winnen. Tot 

slot wisten de jongens van de A (JO19) ook 

een fantastische prestatie neer te zetten, door 

ongeslagen kampioen te worden in de 2e Klasse. 

Een TOP prestatie van alle teams.

Terugkeer van de derby

Het is december 2018, er moet nog een half seizoen 

gevoetbald worden, en wellicht kunnen we aan het 

eind van dit voetbalseizoen opnieuw kampioenen 

huldigen, en in het zonnetje zetten. Maar toch zijn 

we al weer bezig met seizoen 2019/2020. We gaan 

volgend voetbaljaar weer met Gorssel 1 voetballen, 

en dat ook op de zaterdagmiddag. We gaan 

beginnen in de 4e Klasse, waar onze omliggende 

dorpen ook in voetballen o.a. Harfsen, Almen en 

Eefde. De streekderby’s komen dan weer terug, 

gezellige en gemoedelijke sfeer op en langs de 

velden. Om een goed Gorssel 1 te bouwen hebben 

we nu al een trainer aangesteld; Donovan Tegelaar. 

Een bekend persoon binnen onze vereniging, en 

wat verder in de Gazet staat er een redactioneel 

stuk over hem.

Trainers en voetbalschool

Al met al veel ontwikkelingen dit seizoen, plannen 

voor komend seizoen, sportief staan we er goed 

voor al vereniging, de insteek om de JO19 en JO17 

te ondersteunen met betaalde gekwalificeerde 

jeugdtrainers is een juiste keuze, en de investering 

in een voetbalschool, waarbij volgens het concept 

“train de trainer” wordt gewerkt, begint z’n vruchten 

af te werken. Kortom een positieve vibe, veel energie 

binnen de club, en de juiste weg in geslagen richting 

de toekomst, en dus op koers !! Fijne feestdagen, en 

een veilige jaarwisseling.

Met groet namens het gehele bestuur,

Job Dietrich, Voorzitter v.v. Gorssel

NB. Mocht je naar aanleiding van deze Gazet vragen, opmerkingen 
of goede ideeën hebben, laat het ons dan vooral weten.
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“De foebal”

Zomaar een zaterdagmiddag in december. 

Het dorp wordt maar liefst twee keer wakker 

geschud door de kampioenswagen van  

v.v. Gorssel, beide keren volgeladen met 

juichende en feestvierende jeugdvoetballers. 

De Gorsselse bevolking reageert trots en 

moedigt de held(in)nen aan. Twee teams zijn 

kampioen en de derde mogelijkheid laat nog 

even op zich wachten vanwege een afgelasting. 

In het clubgebouw, die warmte biedt aan 

voetballers, ouders en supporters staan 

enthousiaste voetbalouders koffie en andere 

etenswaren te verkopen voor de V.V. Gorssel. 

Coaches van zowel uit- als thuisploeg zijn 

druk bezig om de laatste puntjes op de i te 

zetten: opstelling? vlagger? welk veld? Heeft de 

tegenstander koffiebonnen gehad?

Als de wedstrijd eenmaal begonnen is, maken 

22 spelers, de arbitrage, 2 gevulde banken 

en wederzijdse supporters (soms meer, soms 

minder) zich druk om alle verrichtingen in het 

veld, want voetbal is emotie natuurlijk!

Afgelopen jaren is het ledenaantal sterk 

gestegen en dat gebeurt alleen als mensen bij 

de club willen horen en je meegaat met de tijd. 

Petje af voor voorzitter Job Dietrich, alle trainers 

en leiders en alle vrijwilligers die week in week 

uit hun vrije tijd opofferen om met de foebal 

plezier te schenken aan zo’n groot deel van de 

Gorsselnaren. We zijn nog net geen Borussia 

Dortmund, maar die “Gelbe Wand” begint al 

aardig vorm te krijgen. 

Iedereen alvast goede feestdagen en een 

gezond en sportief 2019 gewenst, met vele 

overwinningen, kampioenen en foebalplezier!
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Bij aanvang van het seizoen 2019-2020 was de 

doelstelling KAMPIOEN worden van de 3e klasse.

Ondanks dat er jongens vervroegd zijn overgegaan 

naar de JO17 hebben we een goed team op de 

been kunnen zetten met nieuwkomer Thomas 

Bongenaar en de terugkeer van Jesse Schneider.

Vanaf begin af aan werd er scherp getraind en 

wonnen we alle bekerwedstrijden met goed en 

dominant voetbal. Na enkel speelronde in de com-

petitie werd het ook duidelijk dat er 3 ploegen voor 

het kampioenschap gingen nl: Warnsveldse boy’s, 

Terwolde en Gorssel. Tegen Terwolde wonnen we 

met 2-0 en was de eerste horde genomen. Een 

week later traden we aan tegen Warnsveldse Boy’s 

wat een gelijkwaardig partij was met een terechte 

uitslag (2-2). Zowel Warnsveld als Gorssel bleven 

winnen totdat wij een off day hadden bij Schal-

kaar waar wij met 5-1 onderuit gingen. Hierdoor 

werd het gat met Warnsveld 3 punten en waren 

we opeens afhankelijk van anderen. Gelukkig voor 

ons speelde Warnsveld 1 wedstrijd voor het einde 

gelijk en was er weer een sprankje hoop. 

Op 8 December was het ook D-day voor Gorssel 

. Op deze laatste speeldag moesten we zelf van 

Diepenveen winnen en hopen dat Warnsveld gelijk 

of zou verliezen tegen Schalkhaar. Wij begonnen 

de wedstijd erg goed en kwamen ook op 1-0 voor-

sprong. Helaas was dit van korte duur en was het 

ipv 0-2 1-1 wat op het scoringsbord stond. We 

herpakten ons goed en bleven voetballen en het 

geloof was er. Helaas gingen we met 2-2 de rust 

in. Na Rust was het weer Gorssel die op voor-

sprong kwam en namen de zenuwen toe ”hoe 

zou het staan bij Warnsveld”. Tien minuten voor tijd 

kwam het verlossende woord dat Warnsveld met 

1-0 verloren had en stond het bij ons inmiddels 

wel 3-3. 

Het was dus alles of niets om KAMPIOEN te 

worden. En toen kwam het moment waar we op 

gewacht hadden. De 3-4 kwam op het scorebord 

te staan en  iedereen was door het dolle heen 

met nog 3 minuten te voetballen mochten we dit 

niet meer uit handen geven. Diepenveen zette 

nog even aan maar mocht niet meer baten en 

de JO15-1 van v.v. Gorssel was KAMPIOEN van 

de 3e klasse.

Ik kan als trainer/coach zeggen dat ik super trots 

ben op de jongens en de trainers Mees Botzel/

Stijn Stormink en dat ze het ook echt verdient 

hebben. De inzet en opkomst tijdens trainingen 

zijn geweldig en nu op naar de 2e klasse. Geschre-

ven door Frank Wouterse (coach JO15)

Inmiddels al enkele weken geleden is de JO12-1 bij FC Zutphen kampioen geworden in de 3e 

klasse. De JO12-1 (op de foto boven v.l.n.r. Douwe Wichers, Laurin Schlief, Dinand Beffers, Tim 

Keeris, Tieme Rijks en beneden van v.l.n.r. Nozum Slothouber, Koen Wendt, Bjorn Sieders, Kasper 

Wijffels en Xavi Koster) speelde voor het eerst op een veld met speciaal voor onder meer deze 

leeftijdsgroep aangepaste veldafmetingen maar ook spelregels. Zo werd er op een iets versmald 

half veld gespeeld en werd de uitworp vervangen door indribbelen. Deze aanpassingen zorgden 

voor meer balcontact en snelheid in het spel. Aanvankelijk was moeilijk te peilen welk niveau de 

jongens herbergden. Maar de overwinningen in de beker leken al een kleine graadmeter voor 

wat er zou volgen in de competitie. 

Technisch coach Gerwin Sieders en manager randzaken Jaco Koster wisten aan de hand van de 

trainingsresultaten van Nino Bonsink en Duco Bijl een soepel spelend tiental op de mat te leggen. 

Het kluitjesvoetbal verdween langzamerhand naar de achtergrond, in plaats van 50 centimeter 

naar buiten te stappen werd begrepen dat het ook wel eens nodig was om 5 of 10 meter uit 

te stappen en dus veel te bewegen. Een bal door de lucht of een bal over de grond? Naar een 

naderende bal toe of juist van de bal weglopen om ‘m beter te kunnen ontvangen? Voor of 

achter de man? Alles klopte dit halve seizoen. 160 goals voor en 17 tegen. Tja, de tegenstand 

was misschien ook niet altijd even optimaal, het zijn wel leeftijdsgenoten die je helemaal zoek 

speelt. En in de beker waren ook nog 3 potjes gewonnen. 14 keer winst uit 14. Ongekende 

cijfers voor dit team! Uiteraard zal het in de 2e klasse een stuk moeilijker worden, maar met de 

verworven ervaring moet het ook hier lukken een goed figuur te slaan. 

Kampioenschap JO15

Kampioenschap JO12

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
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Willem Mogezomp

Dames 7x7 vrijdagavond
Vrijdag 7 september stonden er 6 dames op het veld voor de 1e training. Inmiddels 3 maanden later en 

een aantal dames rijker, mochten we het getrainde spelletje uit gaan proberen tijdens een oefenwedstrijd 

tegen de dames van FC RDC in Deventer. Maandagavond 10 december om 19:30 uur vertrokken 6 dames 

en 3 meiden uit MO-15 richting Deventer. Onder leiding van Gerdie Oostenenk en Hans Severein ging de 

oefenpot van start. Lichtelijk gespannen, niet wetend wat er verwacht kon worden, kwamen de eerste kansen 

al voorbij en werd er zelfs gescoord! Het ging behoorlijk gelijk op en er werd leuk gebald. Na 30 minuten 

speeltijd werd een korte rust ingelast met een verrassende tussenstand van 1-3 (Carmen 2x, Maaike). De 

2e helft startte iets onrustiger en werd het al snel 2-3. Helaas zakte we wat in en hielden we de voorsprong 

niet meer langer vast. Na de 2e 30 minuten speeltijd werd er afgefloten met een eindstand van 4-3 voor 

FC RDC. Maar niets te klagen! Het was een super leuke pot en zeker voor herhaling vatbaar. Op dit moment 

telt het damesteam circa 11 dames 30+ en trainen wij iedere vrijdagavond samen met een paar meiden 

uit het team MO-15 om 19.30 tot 20.30 uur. Het team bestaat uit zowel ervaren als onervaren voetbalsters 

en iedereen is welkom om mee doen. Dus mocht je nog een sportieve dame kennen, enthousiasmeer 

haar om ook eens een training uit te proberen! 

 

Team Dames 7x7

Carmen, Corine, Gerrianne, Dorien, Linda, Maud, Maaike, Anke, Gerdie, Karin en Evelien.

Voetbalschool Impuls
groot succes!
In het voorjaar werden wij gevraagd of we iets 

voor de jeugd van Gorssel wilden betekenen met 

Voetbalschool Impuls. En dan met name voor de 

jeugdtrainers van de teams 08 t/m 011. Na wat 

overleg kwamen we overeen dat we een “train 

de trainer” principe gingen opstarten. Heel weinig 

theorie voor de trainers maar vooral leren, trainen 

en oefenen in de praktijk en dat onder begeleiding 

van Impuls-trainers Jip en Martin.

Elke woensdag werd er zeer enthousiast getraind, 

door de kinderen maar ook door de trainers! De 

trainingen werden in eerste instantie voorbereid 

door Impuls. Hierin werden de oefenvormen 

aangegeven, de coachmomenten en hoe je het 

bijvoorbeeld moeilijker en makkelijker kan maken.

Naar mate de trainingen vorderden, gingen 

de trainers ook zelf aan de slag met oefenstof, 

en werden verantwoordelijk voor hun eigen 

voorbereiding. Deze voorbereiding is essentieel 

voor een goede training. 

Wat mooi was, is dat in één van de weinige 

theorieavonden (halverwege evaluatie) de trainers 

zeer goed bewust waren wat ze goed doen en 

wat er voor verbetering vatbaar was; een mooie 

moment om verder te ontwikkelen. Wat van belang 

is bij een (jeugd) training is dat er heel veel met de 

bal gedaan wordt zo niet alles! Ook moet er veel 

beleving in zitten, weinig stopmomenten en niet 

te veel stilstaan. Kortom een uur lang alleen maar 

heel veel voetballen!

Daarnaast blijven wij bewaken dat de oefenstof 

goed bij de leeftijd en niveau aansluiten. Wij hebben 

de afgelopen periode is erg positief ervaren, leuk 

om met de spelers én trainers van v.v. Gorssel aan 

de slag te zijn!

Jip Ellenbroek en Martin Hoitink

Voetbalschool Impuls

www.impulsvoetbalschool.nl 

Mijn naam is Janwillem Mogezomp samen met mijn 

partner Cindy Schermer en natuurlijk onze prachtige 

dochters zijn wij sinds 2008  eigenaren  van eetcafé  

cafetaria de hoek in Gorssel. Als klein jochie was ik al 

betrokken bij de Hoek, bij de toenmalige eigenaren 

Gerrit en Hennie Zuurveld, in 1991 kwam Cindy ook 

bij de Hoek terecht als parttimer. Nadat we beide 

de hotelschool in Apeldoorn goed hadden afgerond 

werden we Fulltimers bij  Eetcafé de Hoek.

In het jaar 1999 kreeg Gerrit Zuurveld helaas een 

ernstig ongeluk waardoor wij de Hoek vanaf dat 

moment als bedrijfsleiders zijn gaan runnen eerst voor 

Gerrit en Hennie en na de verkoop op 1 september  

2000 ook voor  Mark Schiphorst. Dit hebben wij 

gedaan tot aan 1 april 2008, we kregen toen  de kans 

om  de zaak over te kopen van Mark Schiphorst. Na 

een redelijke grote verbouwing/ vernieuwing van De 

hoek zijn we nu uitgegroeid tot een mooi druk bedrijf 

met in totaal 20 medewerkers, deze medewerkers 

variëren in de leeftijd van 16 tot 65 jaar.

De Hoek is een veelzijdig bedrijf wat een grote 

rol speelt in de samenleving van ons mooie dorp 

Gorssel. Bij ons kun je terecht voor een lekker 

drankje, lekkere lunch, heerlijke maaltijd, een frietje 

met een snack, een keutje leggen, voor een feestje 

op maat bij ons of bij u thuis of bij u op de zaak en 

natuurlijk voor een ongedwongen ontspannen sfeer.

Veel verenigingen zijn verbonden met ons bedrijf 

dit doormiddel van sponsoring en of diensten die 

De Hoek aan deze verenigingen verleend. Wij zijn 

als bedrijf al sinds de begin jaren 80 verbonden als 

sponsor aan v.v. Gorssel. Verder zijn wij sponsor bij 

de LTC Gorssel, HAMAC Harfsen, Voetbal vereniging 

Harfsen, SMR Gorssel Voetbalvereniging Epse, 

Volleybal Gorssel, Speeltuinvereniging de Bolderhoek, 

Speeltuinvereniging Hassinkhof, De Harmonie, Het 

Openlucht theater, Team Iessel Diesel en nog vele 

anderen.

Voor de evenementen in het dorp staat De Hoek 

ook altijd voor het mooie Gorssel klaar, waarin 

ook de diverse gelden en activiteiten van de 

Hoek aanwezig zijn, een greep hieruit : IJsseljazz, 

Paasvuur, Koningsdag, Buitenkunstig, Pleintje Open, 

Carnavalsvereniging De Gorsselnarren, Ode aan 

het Wild, Diverse Biljarttoernooien en ook nog vele 

anderen. Verenigingen die hun thuisbasis in De Hoek 

hebben zijn onder andere de Gorsselse Kunstkring, 

de wekelijkse Bridge, Klaverjasclub de zessprong, 

Biljartvereniging Quatre Brass, Biljart vereniging De 

Hoek, Biljartvereniging Het Groene Laken, De Heren 

van Het Blauwe Krijtje, De Gorsselse Borreltafel, 

Vrienden van Ome JO, Wandel vereniging Gorssel 

en ...

Kortom een veelzijdig bedrijf met een ingang voor 

een ieder, kijk gerust is op onze site www.eetcafe-

dehoek.nl of kom gewoon gezellig binnen.

Ontwikkelingen dames

Sponsor aan het woord...
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Nieuwe trainer 
Gorssel 1 seizoen 
2019/2020
Na één seizoen afwezigheid komen we volgend 

voetbalseizoen (2019-2020) terug met een 

standaard team. We zullen onze wedstrijden 

afwerken in de zaterdag 4e klasse.

Als trainer hebben we een bekend gezicht weten 

te strikken. Donovan Tegelaar, nu nog trainer van 

SV Almen, zal de eervolle taak krijgen om leiding 

te mogen geven aan het standaardteam van v.v. 

Gorssel dat zijn debuut op zaterdag zal maken. 

Terug op het oude nest

Donovan: “Ik ben zeer vereerd en heb superveel 

zin om als hoofdtrainer bij v.v. Gorssel aan de slag 

te gaan. Als inwoner, oud speler, -trainer en leider 

van Gorssel ken ik de club door en door. Ook 

voetballen twee van mijn kinderen hier en ben 

ik nauw betrokken bij de jeugd. Ik krijg een zeer 

getalenteerde jonge groep tot mijn beschikking. 

Deze jongens zijn vorige week nog kampioen 

geworden in de 2e klasse. Aangevuld met jongens 

die nu noodgedwongen in lagere elftallen spelen en 

enkele jongens van “buitenaf” ben ik er van overtuigd 

dat we een representatief eerste elftal gaan vormen 

die goed mee kan in de 4e klasse. Inmiddels heb 

ik de staf ook al rond. Zo wordt Albert Nikkels mijn 

assistent, zal Vincent Wesseldijk elftalleider worden 

en Harry Wesseldijk als vlaggenist gaan fungeren. Ik 

ben nog wel op zoek naar een verzorger(ster). Dus 

mocht je interesse hebben of iemand weten dan 

hoor ik het graag.”

Werken aan een nieuw vlaggenschip

Uiteraard ben ik als hoofdtrainer van v.v. Gorssel 

verantwoordelijk voor de sportieve prestaties van 

het vlaggenschip. Ik heb als doel om in het eerste 

seizoen in de middenmoot van de 4e klasse 

mee te draaien en van daaruit verder te groeien. 

Een belangrijk onderdeel vind ik daarbij dat de 

samenwerking tussen de jeugd en de senioren 

behouden blijft. Zo vind ik het belangrijk dat de jeugd 

betrokken wordt bij wedstrijden van het eerste elftal. 

Hierbij kun je denken een pupil- of team van de 

week. Maar andersom wil ik ook dat mijn spelers 

zich op wat voor manier dan ook inzetten voor 

de jeugd. Uiteindelijk moet iedere jeugdspeler als 

doel willen hebben om ook in het eerste te willen 

voetballen. Hiermee houd je iedereen betrokken en 

gaan we samen VV Gorssel naar een hoger niveau 

brengen.

Sportieve groet,

Donovan Tegelaar

Actueel Nieuwe tassen van 
keukenstudio Stormink 
voor meiden MO15!

Team JO-19 van VV Gorssel. Van links naar rechts: 

Mees, Rutger, Gijs, Thomas, Bram, Daan, Stijn, 

Nino, Wes, Koen en Olle. Tobias, Kas, Jimmy en 

Wout waren er niet bij, maar maken wel deel uit 

van de groep onder trainer Jie-Fan Chung hebben 

de jongens een hele mooie reeks in de com¬pe-

titie neer¬gezet. 

Ze speel¬den negen wedstrijden en behaalden 27 

punten, met 54 doel¬punten voor en vijf tegen. 

Leider Hans Severein: “Een knappe prestatie in 

de 2eklasse, met dank aan trainer Jie-fan Chung 

en de spelers.

Het team gaat na deze halve com¬petitie probe-

ren na de winter¬stop nog zo’n mooie reeks neer 

te zetten”. Ze doen dat met dezelfde trainer en 

leiders Hans Severein en Jack Bötzel.

Kampioenschap JO19

Ontwikkelingen Jeugd

Kom allemaal naar de Algemene Ledenvergadering!
Donderdag 21 februari 2019 a.s. in de kantine van v.v. Gorssel.
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SAVE 
THE 
DATE!
Voetbalkampen
v.v. Gorssel 2019
Met Hemelvaart, van woensdag 29 t/m 

31mei wordt in Nutter weer het voetbal-

kamp van V.v. Gorssel gehouden. Meer 

informatie over dit kamp voor de O11 t/m 

de O15 volgt via Donovan Tegelaar.

Het kleine jeugdkamp voor de jongste 

jeugd t/m O9 is van 30 tot 31 mei en 

wordt gehouden op de velden van v.v. 

Gorssel. Meer informatie hierover volgt via 

Hilde Steenbakker.

Veilig voetballen 
en De Verklaring 
Omtrent Gedrag 
Als bestuur van v.v. Gorssel vinden we het heel 

belangrijk een fijne en vooral veilige omgeving te 

bieden, waarin iedereen lekker kan voetballen. 

Zoals iedereen in de media kan horen en lezen, 

is dit binnen de sportwereld helaas nog lang niet 

altijd het geval. Een onderdeel van deze veilig-

heid is dat we voor onze vrijwilligers een verklaring 

omtrent gedrag aan gaan vragen. Vele sportclubs 

gingen ons hierin voor en ook vanuit de NOC*NSF 

wordt dit aangeraden.

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een 

verklaring van het ministerie van Veiligheid en 

Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het ver-

leden van een persoon geen bezwaar oplevert 

voor het gevraagde doel. Een Verklaring Omtrent 

het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van 

goed gedrag. De kans bijvoorbeeld op herhaling 

van seksueel intimiderend gedrag bij een volgende 

club is hierdoor minimaal.

Uiteraard biedt een VOG geen 100% garantie dat 

er geen vervelende dingen gebeuren. We hebben 

binnen onze club ook een Vertrouwenspersoon. 

Dit is Marjolanda Middeldorp. Mocht je het gevoel 

hebben niet meer veilig te voetballen bij onze club, 

of je kind heeft dat gevoel, dan kun je haar altijd 

bereiken. Je kunt bij haar je verhaal kwijt en samen 

bekijk je welke stappen je kunt nemen en hoe ze 

daarbij kan helpen, bijvoorbeeld door:  

• na te gaan of bemiddeling wenselijk is 

• door te verwijzen naar hulpverlenende instanties 

• ondersteuning

• het verlenen van nazorg 

Marjolanda is altijd bereikbaar op 06 33333722 of 

vcp@vvgorssel.nl Of je belt de hulplijn NOC*NSF: 

0900 2025590 (gratis) werkdagen van 08.00 uur 

tot 22.00 uur en zaterdag van 12.00 tot 16.00 

uur. Ook voor vragen of suggesties over je veilig 

voelen binnen onze club kun je Marjolanda altijd 

aanspreken. Laten we samen onze club zo veilig 

mogelijk houden!

Actueel

“Cruijffiaanse” 
taferelen en de beste 
zanger van Gorssel  
op sportpark Gerstlo 
Een inleiding bij deze wedstrijd is eigenlijk overbodig. Wekenlang wordt hier al naar 

uitgekeken, extra Arriva bussen worden ingezet op lijn 81 en menig fietsband word goed 

opgepompt. Gorssel - Eefde een affiche om van te smullen.

Over naar de wedstrijd hierin nam Gorssel eigenlijk meteen het initiatief, Eefde werd teruggedrongen op 

hun eigen helft maar veelal was het nog wel de kat uit de boom kijken. De ban werd echter in 19e minuut 

gebroken door Arjan, hij verschalkte de doelman met een leep boogballetje. Een verdiende voorsprong 

waarna Gorssel ook de druk vol hield op de door “Gorsselnaar” Ron Bobbink geleidde verdediging. Ron rots 

in de branding van Eefde kon echter niet voorkomen dat Max Garssen tekende voor de 2-0 uit een corner. 

Max lichtvoetig maar zeker niet kopsterk won het kopduel van 3 spelers. Tevredenheid ook bij assistent coach 

Marten Klomp hij klapte zijn handen stuk maar coachte ook nog even Albert Nikkels of het zo bedoeld 

was of niet hij scoorde meteen. Soms is een aanname niet noodzakelijk, is nadenken niet nodig maar 

gewoon mikken en met volle overtuiging schieten. De thee op zoeken met een 3-0 voorsprong, heerlijk!

Bij de start van de 2e helft kijkt iedereen al met een schuin oog naar de kantine, de kantine is eigenlijk 

volledig overgenomen door de supporters van Eefde. Een groot compliment ze zijn met velen gekomen 

naar sportpark Gerstlo. 

De 2e helft begon meteen vol spektakel, Eefde ging direct op zoek naar de aansluitingstreffer en was er 

heel dichtbij. Het was echter Gerrit Roeterdink die de bal miraculeus van de doellijn haalde en meteen 

zorgde voor de counter. Over enkele schijven en een prima actie van Arjan was het Albert die tekende voor 

zijn 2e treffer. Van bijna scoren naar de deksel op de neus krijgen. Dan breekt minuut 60 aan, Donovan 

Tegelaar kan zich niet meer beheersen na minutenlang popelen op zijn stoel daalt hij de tribune af 

richting de dug-out. (Waar hebben wij deze taferelen eerder gezien?)  Hij wil maar een ding zien en dat 

is zijn broertje Viktor. Met rugnummer 13 komt hij de lijnen invliegen en je raadt het eigenlijk al, amper 3 

balcontacten later schuift hij de bal via het zijnet de bal keurig binnen. We hopen dat “Donnie” volgend 

jaar net zulke juiste keuzes maakt. Eigenlijk kabbelt de wedstrijd vanaf dat moment door richting het einde, 

Gorssel is gewoon de bovenliggende ploeg en menig speler snakt naar een tarwe smoothie. Het slotakkoord 

is wederom voor Viktor, hij laat zich opjutten door supporters op het terras bij een corner. “In een keer, toe 

dan! Toe dan!” klinkt het. Viktor kijkt ze aan en krult de bal ineens het doel in!!! Een lange neus naar de 

supporters en een 6-0 eindstand!

Na een snelle douche word er koers gemaakt richting de bar. Daar bleef het onder leiding van MC/DJ Jordy 

Steemers nog lang gezellig in de kantine. Diverse optredens, top barvrouwen en een en al gezelligheid.

Contactgegevens v.v. Gorssel: Sportpark Gerstlo • Markeweg 10 • 7213 GC Gorssel • Telefoon: 06 445 57 776 • E-mail: info@vvgorssel.nl • Website: www.vvgorssel.nl

Verslag Gorssel 3

STEUN JE CLUB!

Bestel via onze
Ledenshop
 www.vvgorssel.nl
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