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In Memoriam

We zijn een 
dorpsclub!

Lieve Ruud,

Veel te jong en veel te vroeg heb jij ons verlaten. 

Je was een energieke jongeman die volop in het 

leven stond en hiervan genoot. Bij ons op de club 

was je humeur je kenmerk. Je was altijd vrolijk en 

het plezier spatte ervan af. Of je nou langs de kant 

zat of in het veld stond, het plezier stond bij jou 

voorop. Je nam het team en de vereniging mee in 

deze positieve insteek. Iedereen vond het altijd leuk 

en gezellig met jou in de buurt. Je kennis van Neder-

landstalige muziek was enorm. Dit genre heeft door 

jou dan ook rijkelijk door de kantine gegalmd 

Ruud, je was een geweldig persoon. We gaan je 

positiviteit en enthousiasme enorm missen. Je was 

een geweldige teamspeler en we zullen je nooit 

vergeten. Rust zacht lieve Ruud. 

“Er is niets dat voorgoed verdwijnt 

als men de herinnering bewaart.” ֘

10 Augustus 2019
 Start training selectie v.v. Gorssel

31 Augustus 2019
 Kick Off (officiele opening nieuwe 

seizoen) met eerste bekerwedstrijd 
van v.v. Gorssel 1

  8 September 2019
 De v.v. Gorssel (gehakt)Ballentent 
 op IJsseljazz 2019

Agenda
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Een seizoen 
met een lach en…
een traan!

Als we terugkijken op de veteranen zondag-

competitie en de vrijdagavond 45+ zijn de re-

sultaten niet onverdienstelijk geweest.

De zondagcompetitie had een magere start, 

echter na de winterstop werden veel punten 

gepakt en revanche genomen op Epse met 

een zowel thuiswinst, als een vijfde plek in de 

competitie met 6 punten voorsprong op onze 

voormalige teamgenoten 😊

Zoals het er nu naar uit ziet zullen we met een 

vernieuwd elftal op zaterdag gaan spelen aan-

gezien niet iedereen volgend seizoen door kan 

ivm blessures of werk. We willen dan ook de 

spelers die helaas zullen stoppen en de leiders 

bedanken voor hun inzet……. en ook de spe-

lers die ons uit de brand hebben geholpen, 

wanneer we het elftal niet altijd compleet kon-

den krijgen.

Met de 45+ hebben we ook een leuk seizoen 

gehad, met wisselende resultaten. Een eerste 

plaats gedurende het seizoen is behaald, een 

super gezellig Gorssel thuistoernooi tot in de 

late uurtjes en bij Epse is afgesloten met het 

welbekende en goed verzorgde “DE HOEK 

BUFFET” van Willem.

Helaas ook een zeer triest gebeuren!. Het over-

lijden van de altijd positieve en goedlachse 

Ruud. Wij wensen iedereen die Ruud lief heeft 

dan ook veel sterkte toe met het verwerken 

van dit verschrikkelijke verlies en hebben bij de 

inhaalwedstrijd met een minuut stilte en spe-

lend met rouwbanden hiermee ons medeleven 

willen laten blijken.

Wij wensen iedereen namens het senioren-en 

45+ team en een fijne zomervakantie toe en 

zien iedereen graag weer gezond terug eind 

Augustus 2019 bij “ONS CLUPPIE”!!

Door: Geert Bruinink

Het seizoen zit erop! Het afgelopen voetbalseizoen 

2018-2019 was een bijzonder jaar, met hoogtepun-

ten en trieste gebeurtenissen, lachen en huilen, feest 

vieren en rouwen. 

We zijn een dorpsclub, een vereniging en dat woord 

“verenigen” zegt eigenlijk zoveel. De jongste jeugd, 

-de starters- die op de woensdagmiddag vol passie 

en in vol ornaat plezier hebben met de bal, onder de 

bezielende leiding van Hans Severein en Lisa Schnei-

der; prachtig om te zien.

Dan een hele grote groep jongens en meisjes die 

samen spelen in de diverse jeugdteams, van de JO8 

t/m JO13, lekker door elkaar, gemengd voetballen, 

“verenigen”; prachtig om te zien.

Dan de junioren, waar ook het meidenteam MO15 

een samensmelting is van diverse karakters en leeftij-

den, maar waarbij het plezier altijd voorop blijft staan. 

De meiden ontwikkelen zich op sportief gebied 

gestaag door, en zullen komend jaar in de categorie 

MO17 gaan spelen.

De groep van 15 t/m 19 hebben een leuk seizoen 

achter zich. Kampioenschappen, sportieve uitjes, 

teambuilding, ook hier zien dat we dat een team 

hecht met elkaar kan zijn, veel voor elkaar over heeft, 

de jongere jeugd trainingen wil geven in samenwer-

king met de voetbalschool van Martin Hoitink.

De JO19 zal komend seizoen doorstromen naar de 

senioren, waarbij ze terecht komen in de selectie van 

2 teams en een aantal zullen daadwerkelijk op de 

zaterdagmiddag in v.v. Gorssel 1 te bewonderen zijn.

Sinds afgelopen seizoen hebben we nu ook een v.v. 

Gorssel Dames 1. Een groep enthousiaste dames 

hebben de handschoen opgepakt, of beter gezegd; 

de voetbalschoenen aangetrokken en een team 

geformeerd, om vervolgens mee te doen met de 

najaars-competitie 35+ op de vrijdagavond. Dit is een 

toernooivorm op een half speelveld, 7 x 7.

Ook hebben we afgelopen seizoen voor het eerst 

met 2 seniorenteams op de zaterdagmiddag gevoet-

bald en we kunnen concluderen dat dit een succes 

is. De eerste stap is gezet naar het volledig op de 

zaterdag voetballen bij v.v. Gorssel.

Komend seizoen zal v.v. Gorssel met 4 seniorenteams 

op de zaterdagmiddag gaan voetballen, waaronder 

v.v. Gorssel 1. Na jaren van afwezigheid, zal op zater-

dag 10 augustus de eerste training van de selectie 

beginnen onder leiding van Donovan Tegelaar. Deze 

training wordt gevolgd door een reeks oefenpartijen. 

De start van de bekercompetitie is op zaterdag 31 

augustus op Sportpark Gerstlo.



In het weekend van 16 en 17 februari belegde het 

complete XI van de JO13-1 een trainingskamp bij 

onze Oosterburen. Ron Bobbink legde op eerder 

aangeven van Job Dietrich de eerste contacten 

met TSG Dülmen en een buitenlands voetbaluitje 

was geboren. Onder leiding van trainer Marcel 

Groot Roessink en begeleiders Christiaan Logten-

berg, Frank Roelofs en Jaco Koster vertrokken we 

zaterdagochtend met vier auto’s rond negenen 

vanaf Gerstlo richting Münsterland. 

Anderhalf uur en ontelbare gepasseerde wind-

molens later arriveerden we op het sportcomplex 

van TSG Dülmen. Daar maakten we kennis met 

enerzijdse de lokale contactpersoon Stefan Küpke 

en anderzijds de gesloten kantine van de lokale 

TSG. Een zaterdagochtend zonder koffie voelt als 

een puber zonder WiFi maar toen deze onverkwik-

kelijkheid was overwonnen konden we overgaan 

tot waar de jongens voor waren gekomen: voet-

ballen. Na een intensieve training van Marcel 

en vervolgens  lekker op doel afwerken kon de 

wedstrijd op kunstgras beginnen. De JO13 kon in 

technische en tactische zin goed mee komen met 

Dülmen, qua kracht en snelheid en zeker in de 

tweede helft moest Gorssel (met een overigens 

klein goalverschil) het onderspit delven. Opvallend 

was trouwens dat er zonder grensrechter werd 

gespeeld, althans zo leerde Stefan ons: “het mag 

wel, maar de scheids luistert toch niet en trekt zijn 

eigen plan”. Nu begrepen Frank en Jaco ook de 

hulpeloze armgebaren van grensrechter Christiaan 

wat beter.. 

Na de wedstrijd togen we naar de jeugdherberg in 

het in de buurt gelegen Nottuln. Na daar ingekwar-

tierd te hebben, zouden we ’s middags naar een 

zwembad gaan. Dat viel nog niet mee omdat of 

een romantische middag, of een seniorenmiddag 

of verbouwing in verschillende zwembaden geor-

ganiseerd werd. Uiteindelijk werd in Coesfeld toch 

een leuk zwembad gevonden. Nadat de jongens 

hun zwemtax hadden bereikt togen we weer naar 

de jeugdherberg om daar te avondeten. ’s Avonds 

stond er een voetbalquiz op het programma en 

kon er wat worden gekeet totdat bekend werd 

dat in de lobby door de leiders naar sc Heeren-

veen-PSV werd gekeken. Voor Jacode jaarlijkse 

martelgang omdat PSV daar nooit weet te winnen. 

Na de wedstrijd was het slaaptijd voor de jongens. 

Na wat goede discussies over de klimaatproble-

matiek en de samenstelling van de Gorsselse 

bevolking gingen ook de leiders bedwaarts. Terwijl 

Klaas Vaak bij de meeste jongens en leiders zijn 

werk had gedaan, wist alleen nog een klein groepje 

het tot na enen uit te houden. Na een uitgebreid 

ontbijt, waarbij de ene begeleider duidelijk meer 

gebroken was dan de ander, werd er een geza-

menlijke wandeling gemaakt door het pittoreske 

centrum van Nottuln waar nog een “wie scoort het 

eerst in de fontein challenge” werd gehouden. Het 

lekkere weer was er zelfs naar om van een lekker 

ijsje te kunnen genieten bij de lokale versie van 

Talamini. ’s Middags was het tijd voor een Hallen-

turnier in Dülmen waarin tegen verschillende clubs 

uit de omgeving werd gespeeld. Daar ging Gorssel 

de eerste drie wedstrijden ten onder aan vooral 

de fysieke voorsprong van de tegenstanders; alle-

maal net wat sneller en wat steviger in de duels. 

Gelukkig wisten de jongens toch nog een eervol 

puntje te redden.

 Intussen was het ook al na vijven geworden en 

was het tijd om onze Duitse vrienden een aufwie-

derschnitzelgroet te brengen, temeer daar er in 

Deventer Zuid nog een dampende maaltijd op ons 

stond te wachten bij Michelin-minsterrenrestaurant 

De Gouden Bogen. Christiaan en Frank offerden 

zich op om de bestelling op te nemen en intus-

sen had door het gevoetbald, gewandeld en de 

autorit een hangerige blik zich meester gemaakt 

van de jongens. De hamburgers etc waren wat dat 

betreft een welkome onderbreking.  Rond half acht 

waren alle jongens weer herenigd met ouders, 

broertjes en zusjes en konden we terugkijken op 

een geslaagd internationaal weekend. Bedankt 

Ron, bedankt leiders en bedankt ouders voor de 

jongens die zich zo goed gedragen hebben! 

Door: Jaco Koster

Schnitzel, Hallenturnier 
und v.v. Gorssel

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

• Hilde Steenbakker

 Secretaris

• Vacant

 Penningmeester

• Vacant

 Sponsoring

• Albert Nikkels

 PR & Communicatie

• Theo Jansen

 Accommodatiezaken

• Dennis Bruggeman

 Voetbalzaken

• Frank Wouterse

 Voetbalzaken (jeugd)

Bestuur



v.v. Gorssel Dames 1
7x7 Vrouwen 30+
Wat was het een mooie start van het seizoen voor 

de dames. Mede door onze trainers Hans, Dennis 

en invaltrainers Klaas, Vladimir en Richard. We 

hebben maar 2 wedstrijden verloren van de 12. 

Zijn we trots op! Helaas al wel een paar blessures, 

maar het plezier blijft.

We zijn gestart in Eefde, daarna hebben we in 

Gorssel gespeeld. Met veel publiek langs de lijn. 

Erg gezellig! (en ze zeggen dat er bij ons nog meer 

publiek is dan bij de heren) Daar hebben we onze 

sponsoren in het zonnetje gezet. Eva van L´Es-

thetique en Christel van Care for Hair: geweldig, 

hartelijk dank!!

Half mei waren we te gast in Holten: daar geen 

partij verloren. De laatste wedstrijd van de avond 

wordt wel wat zwaarder, dus in de zomerstop gaan 

we aan de conditie training.

De laatste speelavond werd spannend. Met drei-

gende wolkenvelden en code oranje werd er toch 

gespeeld voor het kampioenschap. Met 1 punt 

voorsprong begonnen we bovenaan. De 1e wed-

strijd tegen Holten was zwaar. De bal wilde maar 

niet tussen de latten. Maar in de laatste minuut 

was het dan eindelijk raak! 

De 2e wedstrijd tegen RDC onze rivaal begon het 

lekker maar RDC nam al snel de overhand. Er 

kwamen wel kansen van beide kanten maar zij 

waren wel sterker. We hielden stand tot de laatste 

minuut en toen alsnog een tegendoelpunt (we 

zijn net Ajax en GA Eagles….)

Laatste pot tegen Eefde liep niet vlekkeloos. 

Kansen genoeg, en met 2-1 toch gewonnen. 

Resultaat van de voorjaarscompetitie: Gorssel 2e 

plaats! Lijkt het je leuk om een keer mee te doen, 

gezellig, wees welkom!

Door: Gerianne BrinkmanFloors
in Style
Een paar jaar geleden kwam v.v. Gorssel bij me bin-

nenlopen, met de vraag of ik een passende offerte 

kon maken voor de vloer van de kantine, en in een 

package deal met de sponsoring van de MO15 zijn 

we tot een akkoord gekomen. Floors in Style heeft 

een PVC vloer in de kantine gelegd, met houtnerf, 

een eyecatcher met een warme uitstraling.

Floors in Style wil zich in de regio onderscheiden 

door een persoonlijke benadering, service- en kwali-

teit gericht werken, waarbij de wensen en voorkeuren 

van een ieder worden meegenomen. Ben je parti-

culier of heb je een bedrijf, Floors in Style heeft een 

breed assortiment van diverse leveranciers.

Loop eens binnen bij onze showroom in Harfsen, en 

laat je verrassen. www.floorsinstyle.nl

Reanimatie 
AED Cursus
In de kantine hebben er in maart twee reani-

matie- en AED cursussen plaatsgevonden. 

Hieraan hebben ongeveer 20 personen 

deelgenomen. v.v. Gorssel wil dit graag jaar-

lijks laten terugkeren en naast start- ook de 

herhalingscursus aan te aanbieden.

Ontwikkelingen dames

Sponsor

EHBO



Afscheid Trainer 
Jie Fan Chung
De afgelopen 4 jaar is Jie Fan Chung uit Zutphen veel op Sportpark Gerstlo aanwezig geweest. Jie Fan was 

als hoofdtrainer aangesteld om het EGC team, de samenwerking tussen Epse en Gorssel, de selectie en het 

1e elftal te trainen. v.v. Gorssel besloot om na 3 jaar samenwerking en het einde van EGC verder te gaan 

met Jie Fan. Dit ondanks het feit dat er geen 1e elftal bij v.v. Gorssel actief was. Jie Fan heeft de jongens 

van de JO19 onder zijn hoede genomen en heeft ze tot koplopers gekroond in de najaar competitie en 

de voorjaarsreeks! Deze groep heeft veel geleerd van Jie Fan en daar is de club hem erg dankbaar voor. 

Zijn inzet, capaciteiten en vooral menselijkheid sieren hem en we wensen hem veel succes bij zijn nieuwe 

club. Tot ziens op Sportpark Gerstlo.

Actueel

Vrijwilligers gezocht!

Care for Hair en Esthetique 
trotse sponsoren van de 
dames van v.v. Gorssel Ook dit jaar zijn de jongens van de JO15-1 naar een Bundesliga wedstrijd geweest. Vorig jaar was het 

Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC. Dit jaar stond de wedstijd Bayern Leverkusen - RB Leipzig op 

het programma.Nadat we de najaar competitie met een verdiende Kampioenschap hadden afgerond was 

het op 6 april tijd voor een leuk uitje. Dit keer hadden we kaarten gekocht voor de BAYERN ARENA om 

de wedstrijd van Bayern Leverkusen te aanschouwen. Voor deze trip hadden we enkele ouders bereid 

gevonden om mee te gaan als begeleiding en als chauffeur. (Ton Leerkes, Job Dietrich, Edwin Slief, Jakob 

Gerrits, Boudewijn Wellink en Frank Wouterse).

We vertrokken op deze zonnige dag om 11.30 uur vanaf de voetbal met 4 auto’s richting Leverkusen en 

kwamen dit keer zonder pech aan bij het stadion. Vanaf de parkeerplaats werden we netjes opgehaald 

door de Bus die ons voor het stadion afzette. De jongens moesten meteen de Mac in en de leiders 

nuttigde een drankje en natuurlijk Bratwurst met curry. Om 15.30 uur was de aftrap en was het Lever-

kusen die goed aan de wedstrijd begon en eigenlijk met de winst  naar huis zou gaan. Maar helaas was 

het voor Peter Bos en de zijne dat toch RB Leipzig die met een 4-2 zegen weer richting Leipzig gingen. 

Wij als neutrale toeschouwers hebben een super mooie en gezellige middag gehad met veel  

doelpunten en sloten de dag wederom af bij de Mc Donalds. Ton, Edwin, Boudewijn, Job en Jakob 

bedankt voor jullie medewerking en tot volgend jaar.

Door: Frank Wouterse

JO15-1 naar Bayer Leverkusen - 
Red Bull Leipzig

Veldenbeheer
Een aantal mannen hebben de handschoen opgepakt en zijn zich gaan inzetten voor het 

veldenbeheer op Sportpark Gerstlo. Hoofdverantwoordelijke, Gerrit Roeterdink, heeft een plan 

opgemaakt voor het groot onderhoud deze zomer. Het veldenbeheer zal er de komende weken 

alles aan doen om richting augustus alle velden, inclusief de trainingsvelden, in perfecte conditie 

te hebben. Daarvoor heeft de club een tweedehands kooimaaier aangeschaft. Deze heeft een 

grotere maaibreedte, die een beter maaibeeld geeft en daardoor er ook voor zorgt dat alle velden 

sneller gemaaid kunnen worden. Als vereniging zijn wij erg blij met de inzet van het veldenbeheer.

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!



Gefeliciteerd



Kleine Jeugdkamp 2019
Op donderdag 30 en vrijdag 31 mei werd ons sportpark aan de Markeweg 

overgenomen door de jongste jeugd van v.v. Gorssel. De in allerijl neergezette 

tenten werden bij aankomst snel ingericht met luchtbedden en slaapzakken; 

het kamp kon beginnen! Vanaf het begin zat de sfeer er goed in. Onder leiding 

van Hans en Lisa werd er ’s ochtends  een voetbalcircuit afgewerkt. 

Door de slechte weersvoorspellingen was de buikschuifbaan gecanceld en 

is er ’s middags gebowld in Deventer. Op de terugweg hiervan werd er een 

stop gemaakt in het bos voor levend memory. Fanatiek liepen de teams kris 

kras door het bos. Bij terugkomst in de kantine is de BBQ aangestoken. Na 

de Nummerjacht en de bingo werd het bos weer bezocht. In de schemer 

gingen de teams nu op zoek naar dieren… Deze hadden zich goed verstopt 

in het struikgewas en in de bomen! Heel spannend allemaal! 

Na een goede nacht en een uitgebreid ontbijt van Roy zijn er weer voetbal-

spelletjes gespeeld. Alle deelnemers werden verblijd met een oorkonde, flesje 

water en veiligheidshesje! Om 12.00 uur ging iedereen huiswaarts.

Ontwikkelingen jeugd Jeugdkamp Nutter 2019
Ook dit jaar hebben zo’n 54 jongens en meisjes deelgenomen aan het jeugdkamp 

van v.v. Gorssel. Met veel enthousiasme gaan ieder jaar de kids op pad en na twee 

dagen zonder slaap krijgen we ze weer met kleine oogjes terug. 

Vrijwilligers 
van het jaar
Op zaterdag 15 juni vond de jaarlijkse vrij-

willigersmiddag plaats. Een leuke middag 

waarbij de vrijwilligers van de vereniging 

een sportieve ronde hebben gemaakt met 

voetbalvariant van het alom bekende kloot-

schieten. Teruggekomen bij de kantine stond 

een heerlijk verzorgd buffet van Eetcafe de 

Hoek klaar, en kon iedereen genieten van 

een hapje en een drankje.

Ook dit jaar werd de “Vrijwilliger van het Jaar” 

bekend gemaakt, en dit jaar is niet 1 per-

soon, maar een hele groep aan de beurt 

om in het zonnetje gezet te worden. Dit jaar 

zijn de mannen van de dinsdagploeg aan de 

beurt. Hun inzet op en rondom de velden 

en kantine is bewonderenswaardig, en zij 

verdienen een groot compliment van hun 

inzet en werk.

Op de foto; Reini, Harry, Bertus, Aart, Hans en Epie. Dick, Gertie en Bertus 

waren niet aanwezig ivm andere verplichtingen



Wij kunnen terug kijken
op een geweldig jaar!
Begin van het seizoen zijn we begonnen met 20 ongetrainde mannen die wel 

zin hadden om een potje te voetballen op de zaterdag, geen titelaspiraties 

maar gewoon lekker een wedstrijdje voetballen op zaterdag en kijken waar 

het schip strand. We begonnen bij Eefde uit waar we gemakkelijk met 1-8 

wonnen. 

Eigenlijk ging het in de loop van de eerste seizoenshelft uitsteken we waren 

nog ongeslagen, wonnen wedstrijden gemakkelijk totdat wij op bezoek gingen 

bij de nummer twee van de competitie Warnsveldse Boys. Op een koude 

zaterdag middag ging het schip van trainers Jesper en Youri met 2-1 ten 

onder. Dit betekende dat wij geen Herbstmeister meer gingen worden. Na de 

winterstop begonnen wij met 2 wedstrijden minder gespeeld en vier punten 

minder dan Warnsveldse boys aan de tweede helft van het seizoen. Wij wisten 

dat wij een inhaalrace moesten neerzetten om nog over Warnsveldse Boys 

heen te gaan. 

Ook in de koude februari maand haperde de moter met 2x een gelijkspel, 

maar Gorssel was toch twee punten ingelopen op Warnsveld. In de loop van 

het seizoen stond de wedstrijd van het jaar op het programma. Op een afge-

laden volle sportpark Gerstlo speelde Gorssel de wedstrijd tegen Warnsveldse 

Boys. Met een voorsprong van een punt met een wedstrijd meer gespeeld 

moest er gewonnen worden. Het werd een show voor de supporters van 

Gorssel, Gorssel 2 walste over Warnsveldse boys heen met 6-1. 

Met nog drie wedstrijden resterend merkte je in de spelersgroep dat het 

geloof kwam van een kampioenschap. En ja hoor dat werden we, de laatste 

speelronde op een uitverkocht sportpark Gerstlo wonnen de mannen met 

6-1 van Socci/Ratti waardoor het kampioenschap een feit was. 

Wij kunnen terug kijken op een geweldig jaar. 

Door: Youri Barink

Verslag Gorssel 2

Schoolvoetbal
toernooi
Op woensdagmiddag 22 mei is er op de sportvel-

den van v.v. Gorssel voor de tweede keer gestreden 

om de Meester Mel Snijder wisselbokaal. 16 school-

teams uit de hoogste groepen van de 7 basisscholen 

uit de oude gemeente Gorssel streden op sportief 

vlak voor de winst. Bij de meiden in de poule ein-

digde het team van de Vullerschool 1 op de eerste 

plek, gevolgd door het team van de Joppeschool. 

Op de derde plek volgde Villa 60-1, met maar 1 

punt verschil!

De mix/jongens teams speelden in 2 poules, waar 

het tot aan de laatste wedstrijd spannend bleef wie 

naar de knock-out rondes zouden gaan. Uiteinde-

lijk speelden om de 3e en 4e plek Vullerschool 3 

tegen Villa 60. De Vullerschool won de wedstrijd 

en werd zo derde. In de finale stonden Bargeweide 

1 tegen Vullerschool 2. Deze spannende wedstrijd 

werd gewonnen door het team van de Vullerschool.

Aan het einde van deze geslaagde middag, die in 

handen was van v.v. Gorssel, keerden de ruim 160 

deelnemers allemaal huiswaarts met een medaille 

als aandenken.

Contributie 
seizoen 2019/2020

Het voetbalseizoen van onze vereniging start 

officieel op 1 juli 2019 en eindigt ieder jaar op 

30 juni. De inning van de contributie wordt sinds 

enige tijd uitgevoerd door ClubCollect. De contri-

butie dient normaliter vooraf betaald te worden 

per kwartaal, en daar willen we ook naar toe 

werken. Rond eind Juli/begin augustus kunt u 

dus weer een bericht van ClubCollect verwach-

ten omtrent de betaling van uw contributie. 

Uw jaarcontributie van v.v. Gorssel zal aange-

boden worden, en dan heeft de mogelijkheid 

om dit eenvoudig ineens te betalen of per 4 

kwartalen, dus instructies zijn duidelijk uiteen-

gezet in de mail van ClubCollect. Mochten er 

aanpassingen in adresgegevens nodig zijn, of 

uw bankgegevens zijn niet correct, dan vragen 

we u vriendelijk om dit even ook via de betref-

fende email te corrigeren. De gegevens komen 

dan uiteindelijk bij de penningmeester en de 

ledenadministratie terecht.

Actueel



“The Best of the Rest” 
Na drie jaar in het blauw en wit gespeeld te hebben mochten vanaf dit seizoen de mannen weer het trotste geel en zwart dragen en dit 

op de zaterdagmiddag. Na een lang intensief trainingskamp tijdens de zomer van Vincent ‘’Mourinho’’ Wesseldijk begonnen de mannen 

topfit aan het seizoen. 

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

Toen de bal begon te rollen, bleken de mannen van 

v.v. Gorssel 3 elkaar wel goed te vinden. Met een 

eerste nipte zege op Zutphen 4, won Gorssel erg 

ruim van Oeken de week er op. Met 6 punten uit 

2 wedstrijden stonden we vol zelfvertrouwen klaar 

om de jonkies uit Warnsveld op te wachten. Ook 

al waren wij voetballend beter, de jonge jongens 

waren voor ons te snel en op een conditie troefde 

zij ons af. Het eerste puntverlies was een feit. Gors-

sel ging niet bij de pakken neer zitten en won de 

volgende drie wedstrijden op rij. In deze reeks werd 

Harfsen 3 verslagen. Met de fiets gingen we rich-

ting Harfsen, helemaal uitgeput kwamen de spelers, 

staf en supporters aan. De vermoeidheid was te 

merken aan het spel. Ondanks de dramatische pot 

werd er gewonnen met 1-5. Dit was niet de enige 

overwinning die dag, ook in de 3de helft werd Harf-

sen over de knie gelegd. De kantine werd door ons 

overgenomen en de goudgele rakkers gleden erg 

soepel naar binnen. Harfsen die onder de indruk 

van ons was, noemde ons ook wel het feestteam. 

Dit werd uiteraard ontvangen als een groot compli-

ment. Met nog drie wedstrijden voor de winterstop 

werden er hiervan twee gewonnen en één verloren. 

Almen 3 wist ons thuis te verslaan waarna Ratti/

Socci 2 en Sp. Eefde 3 makkelijk verslagen werden. 

Sinds jaren was er eindelijk een Gorssel – Eefde 

in de senioren klasse. Dit moment wilde we niet 

aan ons voorbij laten gaan en er werd de wedstrijd 

flink gepromoot. In een volle kantine werd de over-

winning v.v. Gorssel 3 gevierd. Eefde, die in grote 

getalen waren gekomen, maakte er met ons een 

mooi feest van. Waar de plaatjes door de kantine 

galmde, namen de spelers en supporters de muziek 

over en werd de microfoon tevoorschijn gehaald, 

een heuse zangcompetitie volgde en de winnaar 

werd gedurende de week per facebook bepaald. 

De nodige filmpjes zijn nog te vinden op facebook 

pagina van v.v. Gorssel 3. 

Nadat er enkele wedstrijden afgelast waren, gingen 

we na 9 wedstrijden de winterstop in. Van de 9 

werden er 7 gewonnen. In die 9 wedstrijden 

maakte we 38 doelpunten en kregen we er 11 

tegen. Met een goed gevoel gingen we richting de 

feestdagen en mochten we onze welverdiende rust 

pakken van onze topcoach Vinny. 

9 februari van dit jaar mochten de mannen weer 

aantreden en dit in en tegen Zutphen. Met wind-

kracht 38 stonden we op een loodzwaar veld 

ergens in een hoekje gedrukt te voetballen tegen 

Zutphen 4. Vanaf minuut één was duidelijk dat 

Zutphen beter omging met de omstandigheden 

en werd deze eerste wedstrijd van 2019 kansloos 

verloren met 7-1. De koppen werden bij elkaar 

gestoken, de waarheid werd over tafel gegooid en 

vol goede moed ging op naar de volgende wedstrij-

den. Eén van deze wedstrijden was de onderlinge 

clinch met v.v. Gorssel 2. Waar de jongens van het 

2e op titel koers lagen, zaten we ze enigszins op 

de hielen. Waar iedereen, inclusief onszelf, dachten 

aan een overwinning voor het 2e werd er verras-

send gelijk gespeeld. 1-1. Niet iedereen was hier blij 

mee maar de jongens van het 3e waren maar wat 

trots. Ondanks het gelijke spel waar beide teams 

niks mee opschoten, werd de dag afgesloten met 

een gezellig gezamenlijk feest in de kantine. Waar 

zanger Jeffrey Passie de Hollandse hits over de bar 

slingerde, werden de nodige drankjes genuttigd en 

de BBQ aangestoken. Na deze wedstrijd werd er 

revanche genomen op Almen en stond de return 

van de topper tegen het 2e alweer op het pro-

gramma. Ondanks het vertrouwen die we uit de 

vorige wedstrijd hebben gehaald, verloren we deze 

wedstrijd met 6-1. Na deze wedstrijd was duide-

lijk dat Gorssel 3 moest strijden voor ‘’the best of 

rest’’ plek. Met nog een aantal wedstrijden te spelen 

boekte Gorssel 3 nog mooie overwinningen maar 

werden er ook nog een aantal punten verspeeld. Uit 

bij sp. Eefde 3 werd er onnodige gelijk gespeeld. Na 

een 3-0 achterstand werd er toch nog een gelijkspel 

uit het vuur gesleept, 4-4. Met grote uitslagen om 

deze wedstrijd heen mocht Gorssel richting Warns-

veld afreizen en bij een overwinning het 2e elftal, 

dat vrij was, kampioen maken. Met een graad of 

23 moesten de mannen het opnemen tegen de 

broekies. Net zoals de thuis wedstrijd moest Gorssel 

het hebben van het betere veldspel. Warnsveld die 

enkel gokte op de snelheid van de jongens voorin 

won deze wedstrijd nipt. Helaas hebben we niks 

voor het 2e kunnen betekenen maar hebben de 

jongens uit Warnsveld diep moeten gaan om nog 

kans te maken op het kampioenschap. Met nog 

twee wedstrijden te gaan moesten wij er alles aan 

doen om de 3de plek veilig te stellen. Alles werd uit 

de kast gehaald, de spelers zijn diep gegaan maar 

beide wedstrijden werden gewonnen en hierdoor 

werden wij uitgeroepen tot ‘’ THE BEST OF THE 

REST’’.

Na een mooi seizoen werd na de laatste wedstrijd 

met zijn allen het seizoen afgesloten. Waar de 

JO19-1 en het 2e elftal kampioen werden hebben 

we geproost met het team, de vereniging en sup-

porters op een geweldig zaterdagmiddag seizoen. 

Echter bereikte ons de volgende ochtend het ver-

schrikkelijke nieuws dat onze teammaat en vriend 

Ruud de Vries onderweg van het feestgedruis naar 

huis is overleden. Het nieuws sloeg in als een bom. 

Tranen vloeiden en het gemis was er vanaf het 

eerste moment. Met de vereniging, het team en 

de leden hebben wij Ruud een prachtig afscheid 

mogen geven.

Wij als team willen iedereen bedanken voor de 

warmte en de steun. Wij zijn een warme vereniging 

en hebben de warmte oprecht gevoeld. 

˜ Het is onmogelijk om iemand te vergeten die 

zoveel gaf om te herinneren ˜

Rust zacht lieve vriend! 

Door: Jurgen Jansen




