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Even voorstellen

Daan 
Stormink
Wat is je volledige naam en leeftijd? 

Daan Stormink, 22 jaar

Beroep/studie? 

 HBO Sportmarketing afgerond aan het 

Saxion in Deventer, nu druk met mijn eigen 

business en daarnaast heb ik een bijbaan 

bij een energiebedrijfje.

Heb je een relatie of nog op zoek?

 Nee, geen relatie momenteel. Ben ook niet 

wanhopig opzoek nee, haha.. 

Wat is je favoriete rugnummer?

 6, of 10. 

Wat is je verwachting van Gorssel 1?

 Een team met jonge jongens, die allemaal 

graag willen en een hogere plek in de rang-

lijst willen bereiken dan afgelopen seizoen! 

Wat zijn je persoonlijke ambities?

 Promoveren met Gorssel, via welke manier 

dan ook. 

Welke trainers heb je allemaal gehad?

 Kick Maatman, Guido Ben Boubaker, 

Dennis Bruggeman, Jochem de Weerd, 

Job ten Thije, Willem Trekop, Hans van der 

Hoop,

Welke eredivisie club is het voor jou?

 Feyenoord

Beste voetballer v.v. Gorssel ooit? 

Dennis Bruggeman

Wat is je favoriete voetbalclub? 

 Barcelona

Welke sporter bewonder je? 

 De werkethiek als sporter van Cristiano 

Ronaldo kan je dan niet omheen denk ik.. 

Waarom Geel-Zwart? 

 Moeilijk te zeggen, blijft toch ook m’n clubje. 

4-4-2 of 4-3-3? 

 De laatste.. 

Hobby’s? 

 Sporten, dingen ondernemen, met vrienden 

rustig een biertje drinken en mooie landen 

bezoeken! 

Wil je nog iets kwijt? 

 Hopen op een mooi seizoen en dat we in 

september mogen beginnen! 

Beste leden, het zijn bijzondere tijden in Nederland, en de wereld. Een pandemie 

heeft een abrupt einde gemaakt aan het voetbalseizoen en de samenleving is 

tot een stop gekomen. Alle vrijheden die we zo vanzelfsprekend vinden, zijn dat 

opeens niet meer. We moeten ons realiseren dat dit een collectief impact heeft 

op ons allemaal, een wake-up call van ongekende omvang, niet alleen in Gorssel, 

maar in Nederland en de rest van wereld. 

De gezondheid van ons allemaal staat voorop, en de kwetsbaren in onze samen-

leving zijn vaak de personen die ons hebben grootgebracht, wellicht gevochten 

hebben voor onze vrijheid, en ons op de wereld hebben gezet. Zij zijn het, die de 

aandacht verdienen, die we moeten beschermen tegen Covid-19 en uiteraard 

onszelf ook.

Voor iedereen die het sporten als natuurlijk heeft ervaren breekt nu een tijd aan 

van de 1,5 meter samenleving, een andere kijk op contactsport en richtlijnen die 

we moeten opvolgen.

Voor v.v. Gorssel is dit een bijzonder jaar/seizoen, gestart met ons 1e elftal op de 

zaterdagmiddag zijn we abrupt tot een halt geroepen door de overheid. De 2e helft 

van het seizoen was veelbelovend, niet alleen voor het 1e, maar ook bij de jeugd-

teams was er veel aan gelegen om er een mooie 2e seizoenshelft van te maken. 

Nu, na bijna 2 maanden geen activiteiten op Sportpark Gerstlo beginnen we 

weer voorzichtig met het opstarten van de trainingen voor de jongste jeugd t/m 

12 jaar, gevolgd door de oudere jeugd en het 1e. Iedereen moet bewegen, en 

de honger naar de bal en het samenzijn met vriendjes en vriendinnen is gemis 

geweest voor iedereen.

v.v. Gorssel is ook uiteraard al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het 

komend seizoen, op Sportpark Gerstlo, met de teamindelingen, met de selec-

tie van v.v Gorssel en met de vele taken en verantwoordelijkheden die ermee 

gemoeid zijn om onze club een goeie start van seizoen 2020/2021 te geven.

We hopen dat jullie gezond zijn en blijven, zin hebben in komend seizoen en onze 

Geel Zwarten blijven steunen, nu en in de toekomst.

Het Bestuur

Corona
update

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: 
neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts 
(vanaf 38 graden)

 Houd 1,5 meter afstand van je trainer, medespelers  
en andere op en rond de velden. Geef geen handen. 
Voor spelers t/m 12 jaar is deze afstandsbeperking  
onderling niet aan de orde.

 Spelers van 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter afstand 
houden. Ook tijdens trainingsvormen

 Was je handen goed voordat je naar training gaat.

 Kom in voetbalkleding en neem je eigen bidon gevuld 
mee van huis. Het kleedlokaal en de kantine zijn dicht

Toeschouwers zijn niet toegestaan.

 Kom zoveel mogelijk op de fiets. Halen en brengen 
met de auto? Wacht dan in de auto als ouder

VEILIG SPORTEN

1,5M

#SAMENVOORUIT

Ga voor alle regels en protocollen naar knvb.nl/samenvooruit



Nu het jeugdkamp dit jaar door Covid-19 niet is doorgegaan, hebben we besloten om toch een leuke actie 

op poten te zetten met 2 doelen; voetbalplezier voor de jeugd en een steuntje in de rug voor VV Gorssel.

Om dit te realiseren hebben we bijna 90 ballen weten te verkopen, door de fantastische inzet van Frank 

Wouterse en Albert Nikkels

Eind Maart heeft VV Gorssel een verrassingsbezoek 

aan de Borkel gebracht. In deze moeilijke periode 

verdienen de bewoners een fleurige opkikker. Een 

heel warm gebaar wat enorm gewaardeerd werd door 

de bewoners. De selectiespelers hadden een fleurige 

surprise in elkaar geknutseld, en daarnaast werd er 

ook nog een lekkere reep chocolade overhandigt aan 

Wilma.

Ballen&Borkel

Acties
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

Evenement

Pubquiz bij de Tennis
Na het succes van de afgelopen keren van de Pub Quiz in de kantine van VV Gorssel, kregen we een 

uitnodiging van onze buren, de LTC Gorssel (tennis) om deel te nemen aan hun 1e editie van een 

Pub Quiz. Met 2 teams ging de voetbal naar het clubgebouw van de tennis, waar het een gezellige 

avond was. Diverse categorieën kwamen voorbij, hilariteit ten top, en na een leuke avond werd de 

uitslag bekend, en was het de VV Gorssel die met de 1e en de 2e prijs er vandoor ging…!!! Voor de 

tennis was deze avond een goede en gezellige avond, die de clubkas spekte, en lieten we zien dat 

we als voetbal en tennis prima met elkaar overweg kunnen.

Er stond een Pub Quiz gepland voor April, echter kon die niet doorgaan. Als de maatregelen in het 

huidige tempo zich blijven versoepelen, dan wil de organisatie van de VV Gorssel Pub Quiz op 11 juli 

een “corona-proof” Pub Quiz organiseren op het hoofdveld van Sportpark Gerstlo, uiteraard onder 

voorbehoud. Leuk !!!! Verderop in deze Gazet vind je een leuke Kowet quiz om alvast te oefenen.



Steun onze sponsoren 
ze steunen ons ook!
Onze voetbalvereniging draait op de inkomsten 

van de contributie, kantine omzet, diverse acties 

en natuurlijk de sponsors. Ieder jaar is de sponsor-

commissie druk bezig om bestaande sponsoren 

te behouden voor de club, nieuwe sponsoren aan 

te boren om zo de continuïteit te waarborgen van 

deze inkomsten stroom.

v.v. Gorssel wil heel graag de sponsoren van sei-

zoen 2019/2020 bedanken voor hun financiële 

support. Ook willen we je graag vragen om de 

lijst van sponsoren eens langs lopen. Ken je ze 

allemaal? Weet je wat ze allemaal doen? Ben je er 

al eens geweest of heb je ermee te maken gehad?

Deze sponsoren verdienen ook jullie aandacht in 

deze snelle wereld, of het nu de lokale slager Jan 

Rodenburg is, of de makelaar Klumper/Majoor, 

bloemen van Flora Inn of een nieuwe vloer van 

Floors in Style, feestje met de apparatuur van 

Soundwave of lekker sporten bij De Sportloods.

Veel bedrijven hebben ook jullie business nodig, 

en als je weer in een situatie belandt dat één of 

meerdere van deze sponsoren iets voor je kunnen 

betekenen, denk dan ook even aan het feit dat zij 

ook v.v. Gorssel steunen, wellicht kun jij dan ook 

voor hun kiezen.

Bordsponsoren

Ajax vrienden

Almat, Laren

Autobedrijf Preuter

Autorijschool A.J. ten Pas

Autoservice de Wild

Base6 Creactive

Kantoorboekhandel Bechtle

Berghuis Kompleet Wonen

Bieze Makelaars

Buitink Sport

Car Masters

Catapult

Centrumgarage Deventer

Cincotech B.V.

De Poorte

De Rode Peper

EBO

Bouwbedrijf Enderink

Feyenoord vrienden

Fixadent

Flora Inn bloemen

Fresco Schilders en Dec. Bedrijf

Fresh Design

Fysiotherapie den Oldenhof

Gerton Sport & Design

Go Ahead vrienden

Göbel Haarmode BV

Gotink Catering

Gulf Epse

Helmke B.V.

Hissink Bouw Plus

ikwileenautokopen.nl

Installatiebedrijf Eefting

Jumbo Brinkman

Kamphuis Schilders en Afwerkers

Loonbedrijf Boschloo

Majoor Makelaars

Multihygiëne

Notariskantoor Smook

Pannenkoekrestaurant ‘t Elf Uur

Plaagdierenbestrijding Esselink Eefde

PSV Vrienden

Rodenburg bedrijfsmakelaars

Roelofs Montage Bedrijf (RMB)

Samberg Taxi en Touringcars

Schildersbedrijf D.G. Wesseldijk

Slagerij Jan Rodenburg

Smakelijk Thuys

Soundwave

Staantribune

Stichting IJsseljazz

Stokes BBQ

Telego

Transportbedrijf T. Kamphuis B.V.

Tuincentrum “de Blaakhof”

van Wijnen

de Wingerd

Welkoop

De Traiteur Gorssel

Facilitelle

Auto Goedhart

Meijer Horeca

Het Gorssels Kaashuys

Van der Chijs Makelaardij

Tassensponsoren

Baderie Kraus

Foreco

Keukenstudio Stormink

Technisch Buro Bruggeman

Varo Energy

Tandartspraktijk Markelo

Teamsponsoren

Ambiance Horeca

Bij Jansen & Jansen

Café Cafetaria De Hoek

Cateringservice van Dijk

Econsultancy

Floors in Style

Het Bosrestaurant 

Van Schoot Pompcentrum 

Weijler en Weijler Tandartsen

L’Esthetique

Hair Care by Christel

Autorijschool Voorrang

De Sportloods

Breunisse Hoveniers

SponsorsComplex

Onderhoud
velden
Nu er sinds begin Maart niet meer gevoet-

bald wordt op de velden, wat uiteraard erg 

jammer is, biedt het ook mogelijkheden 

voor de mannen van het veldonderhoud. 

Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat we straks 

weer op een strakke grasmat onze kunsten 

kunnen vertonen. 

Het kleine trainingsveld is totaal “op de kop 

gezet” door Gerrit Roeterdink, opnieuw inge-

zaaid en nu heeft het dus tijd nodig om te 

groeien, zodat we in de herfst ook weer op 

het kleine trainingsveld goed kunnen trainen.

De doelen zijn verwijderd op de grote 

velden, er is mest geïnjecteerd op diverse 

velden door Loonbedrijf Boschloo, en gras-

zaad doorgezaaid door Hofmeijer uit Voorst. 

Thans wordt er door de mannen beregend, 

om verdroging tegen te gaan, en de jonge 

grassprietjes een goede start te geven.

Seizoen 2020/2021
Komend seizoen gaan we starten met 13 jeugdteams. We zijn nog steeds in de gelukkige omstandig-

heid dat we als kleine club bij iedere leeftijdscategorie een team op de been kunnen brengen. Voor 

de jeugd is het enorm belangrijk dat ze met leeftijdsgenoten kunnen voetballen, dat is belangrijk voor 

hun ontwikkeling. Zo ziet er vooralsnog uit;

 

Jeugd:

JO19 / MO19 / JO17 / JO15-1 / JO15-2 / JO13 / JO12-1 / MO12-1 / JO11-1/ JO11-2

JO9 / JO 8 / Starters

Senioren:

Gorssel 1/ Gorssel 2 / Gorssel 3 / Gorssel 4 / Dames 1 / 45+

Het is ieder jaar steeds puzzelen, maar de binnenkort zal de teamindeling met jullie gedeeld worden. 

Wie speelt waar, wie komt er nog bij, kortom hou je App in de gaten, want via je leider zal je de  

informatie ontvangen.



100 jaar 
Vetkampstraat
In dit nu al bewogen jaar 2020 viert Go Ahead Eagles dat ze een eeuw lang op de Vetkampstraat in Deventer zijn genesteld.  

Onlangs is zelfs een mooi boek uitgekomen voor de toepasselijke prijs van 19,20. Veel leden van vv Gorssel en dorpsgenoten hebben 

een seizoenkaart van ‘Kowet’ of komen anderszins met enige regelmaat in De Adelaarshorst. Regelmatig heeft de Leo Halle tribune zelfs 

hele jeugdteams mogen verwelkomen! Om even wat mooie of minder mooie  momenten in het geheugen op te frissen zijn hier tien 

wat makkelijke en wat mindere makkelijke quizvragen met betrekking tot 100 jaar Vetkampstraat. 

KOWET Quiz

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

1.  In welke drie jaren werd Go Ahead Eagles 

kampioen van Nederland op de Vetkamp-

straat?

5.  Op 29 augustus 1973 speelde Oranje 

  ooit een WK-kwalificatiewedstrijd in de 

  Adelaarshorst en won met 8-1. Tegen 

  welk land?

9.  Welke Eagle speelde achtereen volgens 

bij BVV Den Bosch, Cambuur, Go Ahead 

Eagles, Willem II, Lierse SK en NEC?

2.  Op wiens naam kwam de goal na de  

dramatische blunder van Mickey van der 

Hart tijdens Go Ahead Eagles - Ajax op  

8 februari 2015?

6.  Go Ahead Eagles won op 6 juni 1971 met 

4-1 van kersvers Europacup 1-winnaar Ajax. 

Ajax had zich belachelijk gemaakt door wie 

in de spits te zetten?

10. GAE won in 2003 met maar liefst 10-0 

  van SC Cambuur. Welke speler scoorde 

maar liefst zes keer? 

11. In welke Deventer wijk is Bert van Marwijk 

geboren? 

12. Tegen welke club speelde (toen nog)  

Go Ahead in 1965 in het Europacup 2 

toernooi? 

3.  Welke ex-Eagle hield in 1997 de  

Wereldbeker voor Clubs omhoog?

7.  Menig Eagle-fan wordt nog badend in het 

zweet wakker als hij/zij wordt herinnerd 

aan 28 mei 2019. Welke ex-Eagle kwam bij 

RKC Waalwijk op het veld in de 2e helft?

4.  Welke speler scoorde als Eagle vier keer 

voor het Nederlands elftal?

8.  Welke supporter mocht als enige met zijn 

vrouw naar de Europa League wedstrijd 

Ferencvaros-GAE in 2015?

1. 1922, 1930, 1933 2. Wesley Verhoek 3. Harry Decheiver 4. Cees van Kooten 5. IJsland 6. keeper Heinz Stuy 7. Darren Maatsen 8. Henk de Haan 9. Jack de Gier 10. Ugur Yildirim 11. De Worp 12. Celtic




