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Voorwoord

Voor je neus ligt het 1e exemplaar van de v.v. 

Gorssel seizoen gids 2019/2020. Een prachtig 

glossy magazine waarin we de diverse teams van 

onze vereniging willen voorstellen. 

Naast deze informatie is er natuurlijk ook ruimte 

voor de sponsoren, want zonder hun bijdrage en 

steun kunnen we niet. Kijk eens naar de diversi-

teit aan sponsoren, lokaal of landelijk opererend, 

ken je ze allemaal? Als je de volgende keer iets 

nodig hebt, denk dan ook eens aan onze spon-

soren, met hun bedrijf en/of diensten kunnen ze 

je vast wel verder helpen.

Dit magazine vormt de aftrap van een nieuw 

hoofdstuk. We gaan met de club op zaterdag 

voetballen, en een belangrijke pion van dit 

geheel is v.v. Gorssel 1. Nooit heeft v.v. Gorssel 

1 op de zaterdag gevoetbald, en nu we weer 

met een 1e elftal de koers uitzetten voor de toe-

komst, zijn we allemaal gespannen hoe ver we 

met dit avontuur kunnen komen.

Een nieuw 1e elftal, daar hoort natuurlijk ook 

een nieuw tenue bij, een nieuwe uitstraling. Geel-

Zwart zijn de kleuren van onze club, op onze Wall 

of History kun je diverse oude afbeeldingen van 

teams terugvinden, en die voetbalden in die tijd 

met een kenmerkend shirt. We hebben dit shirt 

weer terug laten komen met een retro uitstraling, 

een knipoog naar het verleden, respect voor het 

oude en vertrouwen in de toekomst. De hele 

vereniging zal op termijn in deze kenmerkende 

uitstraling voetballen.

Het belooft een mooi voetbalseizoen te worden; 

ons Dames 1 team groeit gestaag en voetbalt/

traint op de vrijdag, de 45+ mannen spelen hun 

toernooi om de paar weken in de regio, en onze 

16 jeugdteams zijn de basis voor de toekomst. 

Tevens starten we dit seizoen met 4 senioren 

teams, kortom groei, plezier, samen, jong en oud, 

dames en heren, jongens en meisjes en hopelijk 

een enthousiast publiek bij iedere wedstrijd op 

de zaterdag.

Heel veel leesplezier, en tot ziens langs de lijn 

of in de kantine.

Job Dietrich

Voorzitter v.v. Gorssel

De aftrap van een 
bijzonder seizoen!

Het algemeen bestuur van v.v. Gorssel

bestaat bij het verschijnen van deze 

seizoensgids 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



Gorssel • 0575-492788 • schildersbedrijfwesseldijk.nl

Schildersbedrijf 

Wesseldijk
Gorssel • 0575-492788 • schildersbedrijfwesseldijk.nl

Schildersbedrijf 

Wesseldijk
Gorssel • 0575-492788 • schildersbedrijfwesseldijk.nl
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1502,53 mmGezond worden, 
gezond blijven!
gezondheidscentrumvanbronkhorst.nl

Wij kunnen u onder andere 
helpen bij
-  chronische maag- en darmklachten
- hormonale klachten
-  stress gerelateerde klachten
- coachingsbehoefte

06 22436929

Wenst de jeugd van
Gorssel veel 

voetbalplezier!!
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Historie

Hoe en waar is het begonnen?

Voordat op 1 juni 1933 Sportclub Gorssel, dank-

zij de heer Koningsveld, het debuut maakte in het 

Nederlandse amateurvoetbal, werd er acht jaar 

lang gevoetbald onder de naam ‘Epse-Gorssel 

Combinatie’. Koningsveld had vanaf 1933 drie 

zonen die allen in het eerste elftal voetbalden. 

Op het Amelte werden de eerste wedstrijden 

gespeeld, met een team dat voornamelijk uit 

spelers van buurdorp Epse bestond.

Na een korte periode op het Amelte verhuisde 

de club naar het sportveld achter De Roskam, 

hedendaags naast J.A. de Vullerschool, om daar 

met twee elftallen een doorstart te maken.  

De naam van de club werd veranderd naar s.c. 

Gorssel, aangezien ook de afdelingen gymnas-

tiek, volleybal, tafeltennis, jazzgymnastiek en 

zaalvoetbal werden toegevoegd. 

Na enkele jaren werd er opnieuw naar een 

andere locatie verhuisd. Op het terrein langs de 

Elfuursweg, momenteel speeltuin de Bolder-

hoek, ontpopten drie elftallen zich tot een hechte 

vereniging. Vanaf 1972 kreeg Gorssel een riant 

terrein aan de Markeweg toegewezen. Sport-

park Gerstlo, dat tot op de dag van vandaag nog 

steeds de thuisbasis van v.v. Gorssel is, beschikt 

over drie wedstrijd- en twee trainingsvelden.

Toen ging het snel. Het ledenaantal bleef stij-

gen. Al snel zat men op vier elftallen en een 

jeugdelftal. De jeugd bleef maar komen zodat er 

een bloeiende jeugdafdeling ontstond in 1972. 

In het prille begin was de heer Rennes de eerste 

voorzitter en hij werd opgevolgd door de heer 

Nijenhuis (‘Schutje’).

Sinds 19 mei 1995 is v.v. Gorssel een zelfstan-

dige vereniging. De naam werd omgedoopt tot 

v.v. Gorssel. De hoofdreden hiervoor, was dat een 

zeer belangrijke inkomstenbron van de vereni-

ging, de kantineopbrengst, voor het overgrote 

deel werd binnengebracht door de voetballende 

leden.

Epi Stormink was de eerste voorzitter en hij werd 

later opgevolgd door Job Dietrich. Stormink ging 

daarna voor zijn tweede periode, waarna Frank 

ten Zijthof hem verving. Vervolgens eind 2010 

Gert Wesselink de voorzitter van v.v. Gorssel en 

daarna Wim Nikkels. Thans is Job Dietrich weer 

de voorzitter. Momenteel kent de vereniging 4 

senioren- en 14 jeugd teams.

Successen 

Vanaf het seizoen 1996/1997 werd het nieuwe 

klassensysteem ingevoerd. Voetbalvereniging 

Onze geschiedenis
in een notendop!
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Gorssel acteerde vanaf toen vrijwel altijd in de 

zesde klasse, met zo nu en dan een uitschieter 

omhoog. In het seizoen 1999/2000 veroverde 

het eerste elftal, onder leiding van Piet Panman, 

de tweede plaats in de competitie. Via de nacom-

petitie werd uiteindelijk promotie naar de vijfde 

klasse afgedwongen.

Helaas kon Gorssel slechts één seizoen genieten 

op dat niveau. Degradatie volgde en opnieuw 

werden de wedstrijden afgewerkt in de laagste 

divisie. Dat duurde twee seizoenen, want in 

2003 werd opnieuw via de nacompetitie een 

niveau hoger veilig gesteld. Helaas duurde ook 

die ervaring slechts één jaar.

Het bleef bij iedereen kriebelen. De jeugd 

groeide, de kwaliteit werd verbeterd, maar een 

kampioenschap bleef uit. Het laatste kampioen-

schap dateerde immers alweer van 1986. Maar 

de tijden veranderen.

Het seizoen 2008/2009 brak aan. Het was 

het tweede jaar onder leiding van trainer Gertie 

Wichers. Een jong en fris team, onder leiding van 

een aantal ervaring mannen, werd zeer overtui-

gend kampioen van de zesde klasse. Iedereen 

mocht het weten. Het dorp feestte mee, net als 

in 1986. En eindelijk wist de selectie zich het 

seizoen daarop, en tot op heden, te handhaven 

op het vijfde niveau. Of we nou vijftig jaar terug 

gaan of het op de dag van vandaag bekijken, v.v. 

Gorssel loopt vaak tegen uitdagingen aan. De 

club moet het hebben van vrijwilligers en dat 

gaat altijd nog goed. Trainers, leiders, verzorgers,

kantinebeheerders, terreinknechten, noem maar 

op. Alle hulp is welkom.

Daarnaast is het bij een kleine club lastig om 

te bouwen aan een team. Mensen komen en 

mensen gaan. Een aantal voetballers blijven de 

club voor altijd trouw, maar door blessures en 

schorsingen wordt de weg omhoog geremd.

Hedendaags vormen de studenten het grootste 

probleem. Bij een kleine vereniging in een klein 

dorp, verlaten studenten de club vaak omdat 

de studie nou eenmaal voorrang krijgt. Het valt 

niet meer te combineren en hierdoor verliest  

v.v. Gorssel zo nu en dan een aantal sterke voet-

ballers uit het oog.

Kortom: v.v. Gorssel is een club waar je niet 

alleen met veel plezier kan voetballen, maar ook 

een plek waar je gezellig samenkomt. Voor ieder-

een. Jong en oud. 

Historie

Ingezonden stuk (door een v.v. Gorssel coryfee) 

Het is al weer zo’n 53 jaar geleden, dat ik in vanuit Middelburg in Gorssel kwam wonen. 
Natuurlijk ging ik bij de voetbal. Van v.v. Middelburg had ik een ondertekend overschrijvings-
formulier meegekregen. Het invullen moest ik zelf doen. Bij de vraag welke plaats ik altijd 
in het veld had schreef ik rechtsbinnen op. Eigenlijk was ik altijd spil, maar ik wou wel eens 
naar voren. De eerste training was het zoeken naar het sportcomplex. Gelukkig stonden er 
op de Rietdekkerweg een paar jongens, die ook naar trainen gingen, onder andere Bertie 
Jansen en Jack Leuvenink geloof ik. En zo vond ik het ‘sportcomplex’ aan de Elfuursweg. Er 
was één veld met gaas er omheen, met daarachter een paardenbak, een gebouwtje met 2 
kleedkamers zonder douches, maar wel 2 kranen. De paardenbak bleek het trainingsveld te 
zijn; er stond een doel en er was één lichtmast. De leider was ook de trainer en Gerrit Baltink 
gaf gelijk maar een partijtje. 

Dat was mijn eerste kennismaking met v.v. Gorssel. Er volgden nog vele mooie jaren. Welis-
waar met weinig sportieve hoogtepunten, maar wel met enorm veel plezierige momenten.
Tegenwoordig kun je gelukkig wel over een sportcomplex praten. Mooie velden, trainingsvel-
den, lichtinstallatie en een mooi clubgebouw.

En we gaan allemaal op zaterdag voetballen. Toen ik nog secretaris van het spul was, is er al 
eens een verzoek geweest om met een seniorenelftal op zaterdag te voetballen. Er kwam 
een buitengewone ledenvergadering aan te pas en die stemde bij meerderheid tegen.

Tijden veranderen en het voetbal is nu dus op de zaterdag. Het zal een drukte van belang 
worden op één dag. Ik hoop dan ook dat velen een steentje zullen bijdragen om e.e.a. goed 
te laten verlopen. 

De velden liggen er inmiddels mooi bij. Met dank aan de terreinploeg en dinsdag ploeg. Nog 
een half jaartje werken…, dan kom ik de dinsdagploeg versterken.

H.D. te Gorssel
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Telego | Hoofdstraat 35b | 7213 CP Gorssel | Tel. 0575 845 227 | info@telego.nl | www.telego.nl

Alle telecomdiensten
binnen handbereik
Zowel zakelijk als particulier

LOOP EENS 

BINNEN IN 

ONZE WINKEL

IN GORSSEL!

 
                

verhuur van: 
 
 

 
 

 personenauto’s tot 5 personen 
 

 personenbussen tot 9 personen 
 

 bestelauto’s tot 11 m³ laadvermogen 
 

 ook voor een deel- of buurtauto kunt u bij ons terecht 

 
 

Autoverhuur Touw 
Deventerweg 17 - Gorssel 

06 – 53459021 

www.autoverhuur-touw.nl 
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Sponsor in beeld

Econsultancy is een onafhankelijk ingenieursbureau. 

In opdracht van overheden, het bedrijfsleven en par-

ticulieren voeren ze projecten uit op het gebied van 

bodem, waterbodem, water, infra, archeologie, ecologie, 

geluid en lucht. Econsultancy biedt ondersteuning bij 

het oplossen van omgevingsvraagstukken. Het werkter-

rein beperkt zich niet alleen tot de technische aspecten 

van het milieu. Ook voor vragen op beleidsmatig, juri-

disch, financieel en organisatorisch gebied staan ze de 

opdrachtgevers bij.

Tweemanszaak

Wat in 1996 begon als enthousiast duo is uitgegroeid 

tot een volwassen ingenieursbureau. De beide heren 

Leo Oost & Erwin Zwerver heeft ondersteuning gekregen 

van projectleiders en veldwerkers. Inmiddels bestaat het 

team uit meer dan 140 specialisten verdeeld over 5 

vestigingen. Met een breed pakket aan diensten voert 

Econsultancy zowel enkele onderzoeken als multidisci-

plinaire projecten uit.

Directeur Leo Oost staat achter v.v. Gorssel, en omarmt 

de ambities van de club. Investeren in de jeugd is inves-

teren in de toekomst, en daar biedt sponsoring een 

mooie ondersteuning. Afgelopen jaar zijn de leider en 

trainers al voorzien van coachjassen en trainer Jacks. Dit 

jaar zal het meidenteam JO12-2 voetbaltassen gespon-

sord krijgen van Econsultancy.

Volle kracht vooruit

Econsultancy blijft zich ontwikkelen en vernieuwen. We 

staan midden in de samenleving en onze oplossingen 

creëren positieve maatschappelijke effecten. Daarmee 

leveren wij een bijdrage aan een duurzaam en verant-

woord gebruik van onze leefomgeving.

Econsultancy
staat midden in 
de samenleving!
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Alles wordt mooier in deze kleuren

nou bijna alles dan....
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Complex

Sportpark Gerstlo
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Hester Bolink
Reisadviseur
0575 493116

Molenweg 53-55, 7213 XD Gorssel
hester.bolink@tui.nl

WWW.TUIATHOME.NL/HESTER-BOLINK

Tevens inname van:
• Bouw- en sloopafval
• Hout, puin, grond en asbest

Adres: Joppelaan 81
 7215 AD Joppe  

Contact: Tel:. 0575 49 43 08
 info@depoortejoppe.nl 
 www.depoortejoppe.nl
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v.v. Gorssel dames 1

Sinds vorig seizoen heeft v.v. Gorssel nu ook 

een damesteam! Een snel groeiend 7-tal met 

inmiddels circa 20 dames. Iedere vrijdagavond 

traint de mix van zowel ervaren als onervaren 

speelsters van 19.30 - 20.30 uur waar plezier 

en gezelligheid voorop staat. 

Afgelopen voorjaar heeft het team voor het 

eerst deelgenomen aan de 30+ competitie 

waarbij in toernooivorm op een aantal speel-

avonden wedstrijden van 20 minuten gespeeld 

worden tegen teams uit de regio. We eindigden 

op een geweldige 2e plaats.

Seizoen 2019-2020 spelen we in de najaar 

competitie tegen Blauw Wit ‘66, Hector, SP 

Eefde en SP Lochem. Mogelijk starten we het 

tweede deel van het seizoen met 2 dames-

teams. Benieuwd of voetbal ook wat voor jou 

is? Kom gerust een keertje meetrainen!

Voor meer informatie of vragen, neem contact 

op met Maaike Melenhorst via m.melenhorst@

outlook.com of 06-20490481.

Met strijdlust en gein!

Vlnr boven:  Evelien Scholten, Maaike Melenhorst, Gerrianne Brinkman, Cirenne Tegelaar, Gerry Roeterdink, Verena Peters, 
Jura Verstappe. Vlnr beneden: Anoek van Dijk, Maud Averdijk, Gerdie Wendt, Marjolein Borst, Corine Rodenburg

“Ik vind het leuk om deel uit te maken 
van dit fantastische damesteam! ”   
Gerdie Wendt
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Wierden 06-37294551 info@waterontharderplus.nl

Energie besparende onderdelen
Renovaae & onderhoud

Zwembad afdekkingen

0546-579835  info@zwembadplus.nl

  inspirerende workshops

  interactieve ouderavonden

  creatieve medialessen

  www.slimmetmedia.nl
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Toekomst

Menig amateurclub hoopt op lijfsbehoud, leden-

behoud en sponsorbehoud dezer dagen. Als we 

ons ‘ns voorstellen dat v.v. Gorssel zich aan dat 

soort ‘hopen op’ pronostieken gaat onttrekken en 

zich wat steviger manifesteert in de regio. Sterker, 

ik zeg: v.v. Gorssel naar de eredivisie! Maar de 

gevatte lezer zal zeggen: “Een dorp van 4.100 

inwoners, dat kan toch nooit een betaald voet-

balclub herbergen?” Ik wil dan toch graag het 

tegendeel bewijzen. 

Het mooiste voorbeeld komt natuurlijk van 

onze oosterburen. Al jarenlang speelt TSG 1899  

Hoffenheim (een dorp met zo’n 3.500 inwo-

ners) in de top van de Bundesliga met zelfs 

Champions League deelname als gevolg. Ons 

roze gloeilampje Ryan Babel heeft daar nog een 

blauwe maandag gespeeld. In Frankrijk heeft FC 

Gueugnon, zo groot als Laren, jarenlang in Ligue 

1 gespeeld. Zelfs Frankrijk was te klein voor Les 

Forgerons, want een uitstapje voor deze dorpe-

lingen in de UEFA cup naar Griekenland heeft 

hun palmares verrijkt. Jumbo, Eetcafé De Hoek 

& Vrienden van Gorssel: sla de handen ineen 

en laten we kijken wat de beste plek is voor de 

Gerstlo-Arena in Gorssel.

Heel klein, heel rijk

In Polen heb je voetbalclub Bruk-Bet Termalica 

uit Nieciecza. Iets groter dan Joppe, maar kleiner 

dan Epse. Ze hebben even mogen ruiken aan 

Legia Warschau en Wisla Krakow in het seizoen 

2018/2019. Mjallby uit Hellevik en zo groot als 

Klein en Groot Dochteren samen wist zowaar tot 

2014 8 seizoenen lang in de hoogste Zweedse 

divisie te bivakkeren. Nieciecza en Hellevik, kleine 

dorpen maar toevallig bedeeld met wat  voetbal-

gekke miljonairs. In Gorssel is aan miljonairs geen 

gebrek, nu de voetbalgekte nog!

4e klasse? Geen probleem!

v.v. Gorssel begint dit seizoen in de 4e klasse van 

het zaterdagvoetbal. Wel erg ver weg voor de 

eredivise, zult u misschien opmerken. Acht keer 

promoveren en het doel eredivisie is bereikt! Ook 

dat hoeft geen probleem te zijn. AFC Wimbledon, 

promoveerde vijf keer in acht seizoenen, en is 

nog maar  twee promoties weg van het walhalla 

van het voetbal: de Premier League. RB Leipzig 

bestond in 2008 geen eens, promoveerde vijf 

keer en speelde zelfs al Champions League. 

Dichterbij is BVC’12 uit het Gelderse Beek al 

sinds 2013 al vijf keer achterelkaar gepromo-

veerd. RKZVC uit Zieuwent is inmiddels drie keer 

achter elkaar kampioen geworden. Hebben ze in 

Zieuwent überhaupt een supermarkt? Kortom, 

ik zie mogelijkheden! Maar goed, laten we eerst 

maar ‘ns beginnen om s.c. Almen te verslaan...

Naar de eredivisie?
Waarom niet!

Stand Eredivisie 31 december 2028/2029 (linkerhelft)

# Club Wedstr. W G V Doelpt. +/- Pnt.

1 PSV 17 16 1 0 58:7 51 49

2  Ajax 17 15 2 0 70:13 57 47

3 Feyenoord 17 14 0 3 43:16 27 42

4 Vitesse 17 10 6 1 45:25 20 36

5 AZ Alkmaar 17 11 3 3 35:15 20 36

6 Heracles Almelo 17 11 0 6 42:32 10 33

7 FC Utrecht 17 9 5 3 30:16 14 32

8 v.v. Gorssel 17 10 1 6 26:16 10 31

9 Fortuna Sittard  17 7 5 5 30:26 4 26
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Naamloos-1   1 26-7-2019   15:56:42

Atelier Van Schoot
Edisonstraat 32 c
6902 PK Zevenaar
Tel.: 0316-342584
atelierzevenaar@vanschoot.nl
www.ateliervanschoot.nl

ma t/m vr: 
9:00 – 16:30 uur
za / zo: 
gesloten

Wierden 06-37294551 info@waterontharderplus.nl
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Velen van jullie kennen mij vanuit de betrok-

kenheid bij de jeugd van v.v. Gorssel. Zo ben ik 

jarenlang jeugdleider en jeugdtrainer geweest en 

heb ik vele jaren het jeugdkamp georganiseerd. 

Nu kan het natuurlijk zijn dat je me toch niet kent 

en daarom stel ik me even voor. Zoals gezegd 

ben ik Donovan Tegelaar, ik ben 45 jaar en woon 

in Gorssel met mijn vrouw Sabine en mijn drie 

kinderen Ruben, Tijmen en Maren.

Op mijn 7e ben ik begonnen met voetballen bij 

v.v. Gorssel. Ik heb alle elftallen tot aan de JO17 

(toen nog B-junioren) doorlopen. Op mijn 16 

debuteerde ik in het eerste elftal van v.v. Gorssel. 

Ik moest de 2e helft plotseling invallen omdat 

laatste man, Kees van Kooij, uitviel met een bles-

sure. Wat was ik zenuwachtig, maar vooral trots. 

Het stond op dat moment 1-0 voor ons. Gelukkig 

bleef het 1-0 en was dit voor mij het begin van 

een jarenlange carrière in het 1e elftal als één 

van de centrale verdedigers van v.v. Gorssel. Na 

mijn 30ste kreeg ik last van blessures en ben ik 

me meer gaan richten op het trainerschap. Ik had 

al ervaring opgedaan als jeugdtrainer, maar mijn 

ambitie was om ooit hoofdtrainer te worden. 

Hiervoor heb ik in 2014 mijn UEFA TC-3 gehaald. 

De afgelopen 6 seizoenen heb ik de selectie van 

SV Almen getraind. In deze periode heb ik veel 

ervaring opgedaan in het hoofdtrainerschap. Ik 

heb veel geleerd en kijk met heel veel plezier 

terug op deze periode. Vanaf dit seizoen ben 

ik de trotse hoofdtrainer van v.v. Gorssel. Een 

nieuwe uitdaging waar ik heel veel zin in heb. 

Ik krijg een zeer diverse groep spelers tot mijn 

beschikking. Jonge junioren die de stap naar de 

senioren gaan maken, meer ervaren jongens die 

al eerder in de selectie hebben gespeeld en een 

aantal versterkingen van buitenaf. Kortom, een 

groep waar ik heel veel vertrouwen in heb.

Het is aan mij om met mijn staf, lees: Albert Nik-

kels (assistent), Vincent Wesseldijk (elftalleider), 

Marco Truin (keeperstrainer) een goede selectie 

te maken van een 1e en een 2e elftal. Belangrijk-

ste hierbij is natuurlijk de kwaliteit van een speler. 

Maar minstens zo belangrijk is de manier waarop 

een speler zich profileert binnen het team en de 

vereniging. Elke speler moet trots zijn om in de 

selectie van v.v. Gorssel te mogen voetballen. Dit 

moet hij in alles uitstralen. Verder vind ik het ook 

belangrijk om naast het voetbal maatschappelijk 

verantwoord bezig te zijn met de selectie. Zo 

verwacht ik van mijn spelers dat ze zich zo af en 

toe inzetten voor de jeugd, de club en bewoners 

van de Borkel. 

Als trainer houd ik van duidelijkheid. Ik heb een 

hekel aan te laat komen en heb regels waar een 

speler zich aan moet houden. Natuurlijk is niet 

iedere speler hetzelfde en zal daarin dus een 

andere aanpak/begeleiding nodig hebben. Maar 

wel altijd met respect. Ik denk dat dit de basis is 

om het maximale uit een team te halen. 

Met het 1e elftal van v.v. Gorssel heb ik de 

doelstelling om het eerste seizoen een plek te 

veroveren tussen plaats 4 en 7. Het 2e elftal zal 

in het linker-rijtje een plek moeten veroveren. 

Van daaruit zal er in de komende jaren een stap 

naar de 3e klasse gemaakt moeten worden. Een 

belangrijke factor is hierbij 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 zoals al eerder geschreven 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 elftal te willen voetballen. Hiermee houd 

je iedereen betrokken en gaan we samen v.v. 

Gorssel naar een hoger niveau brengen.

Op het moment dat ik dit schrijf zijn de voorbe-

reidingen op het nieuwe seizoen in volle gang. 

Er wordt met man en macht gewerkt om de 

gehele accommodatie tip-top te krijgen. Mijn 

complimenten aan iedereen die hier zijn spreek-

woordelijke en soms letterlijke steentje aan 

bijdraagt. Je merkt aan alles dat het voetbal echt 

leeft binnen Gorssel. Dagelijks wordt ik aange-

sproken over mijn aanstaande hoofdtrainerschap 

bij v.v. Gorssel en hoe de selectie er voor staat. 

Ik nodig jullie graag uit om de selectie aan te 

moedigen op ons mooie sportpark Gerstlo. 

Samen Geel-Zwarte 
trots uitstralen!

Selectie
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Arjan van Westerhuis
Leeftijd: 51 jaar
Productmanager

Bas Mentink
Leeftijd: 21 jaar
Ontwerper civiele techniek

Glenn Adelerhof (K)
Leeftijd: 25 jaar
Glazenwasser

Bas van der Vegt
Leeftijd: 20 jaar
Student Comerciële economie

Jimmy Ligtenberg
Leeftijd: 20 jaar
Student ALO

Mees Bötzel
Leeftijd: 20 jaar
Student Geschiedenis

Bram Bötzel
Leeftijd: 17 jaar
Student Marketing &
Communicatie

Joran Vis
Leeftijd: 23 jaar
Medewerker Loetje Gorssel

Menno Bruggeman
Leeftijd: 27 jaar
Pedagogisch medewerker

Nino Bonsink
Leeftijd: 18 jaar
Student HBO bedrijfskunde

Koen Kersten
Leeftijd: 19 jaar
Student HBO Fysiotherapie

Olle Dommerholt
Leeftijd: 17 jaar
Student VWO

Selectie v.v. Gorssel 2019/2020
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Gijs Kamphuis (K)
Leeftijd: 19 jaar
Student Accountancy

Max Albers
Leeftijd: 18 jaar
Student Transport en logistiek
Management

Max Garssen
Leeftijd: 32 jaar
Personal trainer

Bram Bötzel
Leeftijd: 17 jaar
Student Marketing &
Communicatie

Buck Middeldorp
Leeftijd: 19 jaar
Student Design Academy

Casper Hermans
Leeftijd: 37 jaar
IT Adviseur

Koen Kersten
Leeftijd: 19 jaar
Student HBO Fysiotherapie

Olle Dommerholt
Leeftijd: 17 jaar
Student VWO

Luuk Scholten
Leeftijd: 20 jaar
Student

Price Ngendakumana
Leeftijd: 22 jaar
Student MBO 2

Gerrit Roeterdink
Leeftijd: 33 jaar
Loonwerker

Maarten Roeterdink
Leeftijd: 27 jaar
IT Auditor

Ray Vredenberg
Leeftijd: 29 jaar
Brezan Automaterialen
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Rick Bruggeman
Leeftijd: 32 jaar
Hovenier

Rutger Vonk
Leeftijd: 19 jaar
Student Sportkunde



Wout Kobes
Leeftijd: 24 jaar
Facility Management

Thomas Tuller
Leeftijd: 19 jaar
Student Sportmarketing

Sander Monsma
Leeftijd: 31 jaar
Kok/Eigenaar van Smakelijk Thuys

Wouter Nijenhuis
Leeftijd: 19 jaar
Student

Stijn Stormink
Leeftijd: 19 jaar
Student Bedrijfseconomie

Tristan Rövekamp
Leeftijd: 21 jaar
Student PABO

Yorrick Betz
Leeftijd: 30 jaar
Achmea

Sven Dikkeboer
Leeftijd: 22 jaar
Student Sportmarketing

Wes Roelofs
Leeftijd: 18 jaar
Student International Business
Management

Donovan Tegelaar (TS)
Leeftijd: 45 jaar
Hoofdtrainer
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Thomas Tuller
Leeftijd: 19 jaar
Student Sportmarketing

Wouter Nijenhuis
Leeftijd: 19 jaar
Student

Harry Wesseldijk (TS)
Leeftijd: 54 jaar
Vlaggenist eerste elftal

Marco Truin (TS)
Leeftijd: 36 jaar
Keeperstrainer

Vincent Wesseldijk (TS)
Leeftijd: 43 jaar
Leider eerste elftal

Frank Doornbos (TS)
Leeftijd: 48 jaar
Leider tweede elftal

Marten Klomp (TS)
Leeftijd: 33 jaar
Leider tweede elftal

Albert Nikkels (TS)
Leeftijd: 40 jaar
Assistent trainer

Selectie v.v. Gorssel 2019/2020 Staf v.v. Gorssel 2019/2020
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JO 13-1

De JO13-1 is een ware prijzenpakker. De 

meeste jongens van de JO13 spelen al jaren 

met elkaar en  zijn sinds de “F-jes” in 2016 

jaarlijks te bewonderen op de Hoofdstraat in 

Gorssel als daar de platte kar overheen rijdt om 

weer de zoveelste beker aan het winkelend 

publiek te tonen. Vorig seizoen werden er 

zelfs twee prijzen gepakt. In de eerste helft 

van het seizoen was er het kampioenschap 

van de reguliere competitie en in mei werd 

in Markelo, waar alle finales plaatsvonden, 

de KNVB beker van Oost-Nederland zowaar 

binnengehaald door vv Oldenzaal in de finale 

te verslaan. Nu er op het grote veld gespeeld 

gaat worden is de selectie van 2018/2019 

uitgebreid met drie JO11 uitverkorenen. Na al 

die jaren kent inmiddels iedereen aardig zijn 

plaats op het veld en talent binnen de selectie. 

In het verleden behaalde resultaten bieden 

echter ook in 2019/2020 geen garantie voor 

een kampioenschap! Iedereen mag daarom 

weer vol aan de bak dit seizoen. Maar aan 

inzet nooit gebrek bij de JO13-1, dus coaches 

Gerwin Sieders en Jaco Koster hebben weer 

alle vertrouwen in een hoge eindklassering. 

En mocht dat onverhoopt niet lukken dan is 

er altijd, getuige de jeugdige grootspraak en 

lachsalvo’s, nog het meest belangrijke aspect 

van voetbal wat bij de JO13-1 overheerst: het 

kleedkamerplezier!

JO 15-1

G: Jildert Groot Roessink: met zijn katachtige 

reflexen voorkomt hij menig doelpunt, voetbalt 

makkelijk mee en staat vaak aan de basis van 

onze spelopbouw; 

V: Brent Viscaal: de rust zelve aan de bal, de 

man van onze spelopbouw waarmee de 

aanval wordt opgezet en Quinten Koorevaar: 

onderdeel van onze luchtmacht, maar bovenal 

mannetjesputter die spitsen tot wanhoop drijft 

en een slechte zaterdag bezorgt. Tom Wouterse: 

frivool in zijn spel maar sluw in optreden, zet 

opponenten de voet dwars Julian Kien: de back 

die je op weg naar ons doel vijf keer tegen 

komt, doet met zijn inzet menig tegenstander 

de handdoek in de ring gooien. 

M: Thijm Logtenberg: aanvallend sterk, zorgt 

met zijn inzicht en passing voor een snelle 

spelverplaatsing; Bas Leerkes: sterk in zijn duels, 

bepalend voor de slag om het middenveld.  

Finn Koster: schaakmeester, is het spel twee 

stappen voor met zijn splijtende steekballen en 

passes en daarmee altijd goed voor een assist; 

Timo Bobbink: draver langs de zijlijn, voorziet 

met zijn twee-benigheid de voorhoede van 

passes en met zijn afstandsschot is een keeper 

regelmatig kansloos; Olivier Harkink: solide en 

bekeken, de man met overzicht die hierdoor 

altijd aanspeelbaar is.

A: Lahelow Mohammed Deeks: zeer balvast 

en fysiek sterk, pikt heel wat doelpuntjes 

Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst!
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mee en Sjoerd Ligthart: onuitputtelijke inzet, 

pingelaar, wurmt zich makkelijk om zijn directe 

tegenstander.  Vos Roelofs: dribbelaar, stuurt 

met zijn schijnbewegingen hele defensies het 

bos in, maar bovenal een goalgetter.

JO 17-1

Dit seizoen duikt v.v. Gorssel de derde klasse 

in met maar liefst twee JO17 teams. JO17-1 

kan beschikken over een enorme brok ervaring 

met mannen als Finn Middeldorp, Niek Peters, 

Stef Bruggeman en Chiel de Boer. Voor hen 

kent de competitie bij de JO17 geen geheimen 

meer. Het team kan rekenen op een robuuste 

verdediging met Willem Boerboom, Ruben 

Tegelaar en Tom Gerrits (allen vorig jaar al 

kampioen in de 3e klasse) met de gedegen 

Pim Roeterdink op de goal. Tijn Harkink, Lefa 

Hanning en Jip Ott staan garant voor een flinke 

dosis creativiteit in de aanval waar Stan Hafkamp 

en Daniel Mennes de nodige rust brengen. 

JO17-1 staat dit jaar onder leiding van Theo 

Jansen als trainer, ondersteund door Erik Gruben 

als leider. Het team bevat een interessante mix 

van ervaring, inzet en talent en trainer Jansen 

zal ongetwijfeld alles uit de kast halen om er 

een mooi en succesvol seizoen van te maken. 

JO 17-2

Het JO17-2 team komt evenals het JO17-1 

team dit seizoen uit in de 3e klasse, beide 

teams zitten in dezelfde poule. Het team is in 

de vertrouwde handen van Frank Wouterse, 

die al een indrukwekkend track record heeft 

opgebouwd met de meeste van deze jongens. 

De tegenstanders kunnen zich weer vastbijten 

op de vechtlust van Gijs Wellink, Bram Tuitert, 

Floris Schlief en Nils Sieders. Ook dit jaar zal 

Joost Veldkamp weer op prominente wijze het 

Gorsselse doel verdedigen. De behendigheid 

van Kristian Dietrich, Philip Ligthart, Milan van 

Veen en Jesse Schneider maken de ploeg een 

uitermate gevaarlijke tegenstander. Noeste 

strijders Thomas Bongenaar, Nick van Proosdij, 

Tijs Wouterse en Max Huisman maken de 

selectie van trainer Frank Wouterse compleet. 

Hij zal zijn handen weer vol hebben om de 

energie in dit team in goede banen te leiden en 

als dat wederom lukt ….. zijn ze niet te houden! 

Een garantie voor veel kijkplezier!

JO 19-1

Dit seizoen gaat de JO19-1 met een erg jong 

elftal de 3e klasse in, maar mocht de concurrentie 

rekenen op makkelijke wedstrijden tegen deze 

jonge gasten, dan hebben ze het mis. Trainer 

Gert-Jan Dikkeboer heeft een goed op elkaar 

ingespeeld team tot zijn beschikking. Naast het 

leeuwendeel van het JO17 kampioensteam van 

afgelopen seizoen, is de selectie versterkt met 

Julius van Kleunen en de weer naar Gorssel 

teruggekeerde Mike van der Meij. 

Met Mick Roelofs op de goal en Jaron van 

der Laan en Willem Geven achterin ziet de 

verdediging er robuust uit. Met de snelheid 

van Mees Pothoven, Joep Ligthart en Bjorn 

Striekwold, de fysieke kracht van Max Ten 

Wolde, Julius van Kleunen en Wout Meijer en de 

balvaardigheid van Luuk Kersten, Mike van de 

Meij  en Kas Roeterdink heeft trainer Dikkeboer 

een scala aan combinatiemogelijkheden voorin 

en op het middenveld. Aan de inzet van de 

heren zal het niet liggen, een top team om naar 

te gaan kijken!
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Vlnr boven: Mike van der Meij, Bjorn Striekwold, Luuk Kersten, Willem Geven, Kas Roeterdink, 
Mick Roelofs. Ontbrekend op de foto: Julius van Kleunen, Jaron van der Laan, Mees Pothoven, 
Wout Meijer, Max ten Wolde en Joep Ligthart.
Trainer: Gert Jan Dikkeboer

Vlnr boven: Laheloow Mahammed Deek, Quinten Korevaar, Thijm Logtenberg, Brent Viscaal, 
Jildert Groot Roessink, Bas Leerkes. Vlnr beneden; Timo Bobbink, Julian Kien, Tom Wouterse, 
Olivier Harkink, Finn Koster. Ontbrekend op de foto: Vos Roelofs, Sjoerd Ligthart. 
Trainer: Marcel Goot Roessink Leiders: Marcel Groot Roessink, Ron Bobbink

Vlnr boven: Erik Gruben (leider), Niek Peters, Ruben Tegelaar, Willem Boerboom, Stan 
Hafkamp, Stef Bruggeman, Theo Visser (trainer). Vlnr beneden; Tom Gerrits, Jip Ott, Tijn 
Harkink, Pim Roeterdink, Lefa Hanning, Daniël Mennes. Ontbrekend op de foto: Chiel de 
Boer, Finn Middeldorp. Trainer: Theo Visser Leider: Erik Gruben

Vlnr boven: Ilian Wigbold, Tpm Veldkamp, Thijmen Zweers, Nigel Bruggeman. Vlnr beneden: 
Sanne Tuitert, Tess Pieters, Jonne Breunissen. Ontbrekend op de foto: David Simic, Jonathan 
Riezebos, Finn van Proosdij. 
Trainers: Nino Bonsink en Mats Lensink

JO19

JO15/1

JO17/1

JO15/2

Jeugd v.v. Gorssel 2019/2020

“Voetballen is heel simpel, maar het 
moeilijkst wat er is, is simpel voetballen.”
Mees Pothoven

“Er is nooit een excuus om niet 
op je allerhardst te werken.”
Olivier Harkink

“We zullen de jongens dit jaar eens 
even laten zien hoe het moet !“ 
Sanne Tuitert & Tess Pieters

“Dit seizoen is van ons !” 
Willem Boerboom
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Vlnr boven: Floris Schlief, Nils Sieders, Milan van Veen, Jesse Schneider, Joost Veldkamp, Tijs 
Wouterse. Vlnr beneden: Bas Leerkes, Nick van Proosdij, Kristian Dietrich, Max Huisman, Gijs 
Wellink. Ontbrekend op de foto: Philip Ligthart, Bram Tuitert, Thomas Bongenaar.
Trainers: Frank Wouterse en Jan Willem Trekop Leider: Frank Wouterse

Vlnr boven: Kasper Wijffels, Koen Wendt, Laurin Schlief, Bjorn Sieders,Tieme Rijks. Vlnr beneden; 
Jasper Pijp, Sami Dijkerman, Guus Smalt, Xavi Koster en Douwe Wichers. Ontbrekend op de foto: 
Dinand Beffers, Tim Keeris en Nozum Slothouber
Trainers: Wout Meijer en Mike van de Meij Leiders: Jaco Koster en Gerwin Sieders

Vlnr boven: Jura Verstappe, Katja Enderink, Anouk Huisman, Senne Rijks, Vlnr beneden: Julia 
Dietrich, Karlijn Vaessen, Nienke de Boer. Ontbrekend op de foto: Channe Peters, Verena 
Peters, Djazi Da Piedade, Isa Wigbold, Anouk Enderink
Trainer: Hans Severein Leiders: Linda van den Sigtenhorst en Wilfred Rijks

Vlnr: Tom Linthorst, Hugo Daemen, Lars Peters, Niels van Til, Yorrick Gussow, Max Teering, Cas 
Stoelinga, Nicolas de Graaf, Joris Wolferink. Ontbrekend op de foto: Kai Snel, Kick Schiphorst. 

Trainers: Hans Severein en Nick van Proosdij Leiders: Ton van Tile en Francois Teering  

JO17/2

JO13

MO17

JO12/1

Jeugd v.v. Gorssel 2019/2020

“Ik ga me laten zien op het voetbalveld!” 
Tim Keeris 

“Als we maar boven de JO 17-1 eindigen 
is voor mij het seizoen geslaagd….”  
Bram Tuitert 

“YOLO” 
Karlijn Vaessen
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Vlnr boven: Marit Schut, Dani Mommerts, Isabel Segura, Noor Oost, Floortje Huisman, Maren 
Tegelaar, Maureen van Klaarbergen. Vlnr beneden : Eva Kuiperij, Finet Kuiperij, Wieke Bunskoek, 
Rona Logtenberg, Floor van Beek. Ontbrekend op de foto: Frida Scholte Trainers: Christiaan 
Logtenberg en Ruben Tegelaar Leiders: Christiaan Logtenberg en Verena Peters

Vlnr: Milan Doornbos, Tygo Peppelenbos, Tobias Heimgartner, Kwint Buitenhuis, Abd Alsabbagh, 
Bo Averdijk, Loes Steenbakker, Floris Driesprong, Robin Strookappe. 

Trainers: Nienke de Boer en Jura Verstappe. Leiders: Paul Heimgartner en Frank Doornbos

Vlnr: Joshua Versteeg, Max Diekman, Max Keeris, Joaquin Haring, Ahmad Alkasam, Boaz Derksen, 
Mart Elzink. Ontbrekend op de foto: Roan Beffers, Wessel Melenhorst.

Trainers: Willem Geven en Stef Bruggeman Leiders: Thijs Derksen en Joram Grunveld

Vlnr: Gijs Kleinlugtenbelt, Rens Groot, Otto Hajer, Pim Diekman, Lodewijk Klok, Eelko Mogezomp. 

Trainer: Hans Severein. Leiders: Marjolein Zwezerijn en Marijke Jansen

JO12/2G

JO8

JO11/1

Starters

Jeugd v.v. Gorssel 2019/2020

“Met Shanice en Sherida als voorbeeld 
gaan wij er samen met de andere meiden 
een fantastisch jaar van maken!” 
Eva Kuiperij & Finet Kuiperij

“Ik ben blij dat ik een heel goed team heb 
en ik hoop dat we een beker winnen! “  
Floris Driesprong

“Ik word dit jaar topscorer! en 
later net zo goed als mijn vader!“   
Ahmad Alkasam

“ik heb er gewoon heeeeel veel zin in om 
komend jaar met mn vriendjes te ballen!“  
Gijs Kleinlugtenbelt
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Vlnr: Tijn Nikkels, Oscar Segura, Lucas van Veen, Puck Dekker, Jarne Tinholt, Mark Checkklat, Siem 
Steenbakker, Kian Tuitert. Ontbrekend op de foto: Floor Fabry, Nino Karic, Jayden de Vries, Hugo 
van der Velden
Trainers: Maaike Melenhorst en Rik Tinholt Leider: Eppe Stormink

Vlnr: Gabe Scheltema, Lucas Theijs, Mart Hövels, Anniek Melenhorst, Mohamed Alshamari, Fedor 
Schotman, Joep Bunskoek, Silvan Smit.
Trainers: Koen Scheltema, Willem Boerboom en Lefa Hanning Leiders: Joep Bunskoek en 
Frank Hövels

JO11/2G JO9G

Voetbal is feest!
v.v. Gorssel kan op een enthousiaste, gedreven en vrolijke groep jongste 

jeugd rekenen! Dit enthousiasme wordt gedeeld door en met hun trai-

ners, leiders en ouders. Samen bouwen zij op woensdagmiddag met de 

training en op zaterdag tijdens de competitie aan hun voetbalcarrière bij 

onze club. Met ingang van dit seizoen is de grootte van de starters afge-

nomen, zoals wel te zien is op de foto’s. Een negental spelers is namelijk 

doorgestroomd naar de O8! Geen toernooien meer zoals bij de starters 

het geval is, maar een echte zaterdagcompetitie! 

Wat is nu het verschil tussen de starters en de O8, 9 en 10?

Met ingang van het seizoen ‘17/’18 heeft de KNVB veranderingen door-

gevoerd in het jeugdvoetbal. Het veld is aangepast en ook de grootte 

van de teams. Zo komen de jeugdspelers meer aan de bal, is de kans 

op scoren groter en wordt zo hun betrokkenheid bij het spel verhoogd. 

Een andere verandering is dat er geen rangen en standen meer worden 

bijgehouden bij de jeugd tot onder de 10 jaar, dit in het belang van het 

spelplezier en de ontwikkeling van de jongste jeugd. De KNVB zelf houdt 

de uitslagen wel bij.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen onder de 10 jaar nog niet in staat zijn 

om weken vooruit te kijken. Ze zijn vooral bezig met het hier en nu en de 

wedstrijd op de dag zelf. De wekelijkse wedstrijd is voor deze kinderen 

het voetbalfeestje van de week en volgende week is er weer een feest, 

waarbij het niet nodig is deze aan elkaar te verbinden door behaalde 

punten bij elkaar op te tellen. Uiteraard willen ze wel elke wedstrijd win-

nen. Maar mocht dat niet lukken, dan kunnen ze nog steeds blij zijn 

met die ene mooie actie, dat fantastische doelpunt of de gescoorde 

strafschop na afloop (Bron: KNVB.nl).

Starters

Ook voor volgend voetbalseizoen 2019/2020 is er weer een leuke 

groep starters. Deze jonge telgen wachten in spanning af op de eerste 

wedstrijden die weer gaan volgen. Dit zal in toernooivorm zijn in teams 

van 4 tegen 4, elke zaterdag bij een andere vereniging. Met veel enthou-

siasme zullen ze dit invullen. Op woensdagavond wordt er getraind om 

17:00 uur met Hans Severein. Dit uur kunnen ze Hans weer op de proef 

stellen, maar vooral samen veel lol hebben. Er is nog genoeg plek voor 

nieuwe starters. Dus wees welkom en kom een keer kijken of gezellig 

mee trainen. Tot snel!

“v.v. Gorssel is een superleuke club en ik vind het 
leuk om daar met mijn vrienden te voetballen!” 
Oscar Segura

“Het leukste aan voetbal is de bal afpakken 
en scoren want dan heb je een punt! “ 
Anniek Melenhorst  
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EXTRA OPSLAGRUIMTE NODIG? 
HUUR EEN MOBIELE OPSLAGBOX!

INPAKKEN VOOR DE DEUR! 
WWW.OPSLAGBOXZUTPHEN.NL
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v.v. Gorssel 3

Op 31 augustus begint Gorssel 3 met de start van het nieuwe voetbal-

seizoen. Na een succesvol seizoen met het kampioenschap, zijn de pijlen 

gericht op het nieuwe seizoen. 

Selectie

Na de prestaties van vorig seizoen hebben er een paar spelers een selectie 

plek afgedwongen. Bas van de Vegt, Maarten Roeterdink, Bas Mentink, 

Jimmy Ligtenberg, Mees Bötzel en Sven Dikkeboer. Gelukkig hebben wij 

onze sterspelers Hidde Obdeijn en Nando Wiarda mogen behouden. 

Voorbeschouwing op het seizoen!

Nu iedereen met zijn luie reet van het ligbedje is afgekomen, kunnen we 

alvast de balans opmaken voor het seizoen 2018-2019. 

Nadat iedereen op de weegschaal heeft gestaan kunnen we concluderen 

dat iedereen door de keuring is heen gekomen. Een beetje overgewicht 

is verreist om in dit sterrenteam te kunnen spelen. Tweede aanvoerder 

Hidde Obdeijn is dan ook duidelijk: ‘’Wij willen geen afvallers hebben’’. We 

kunnen concluderen dat de messen zijn geslepen voor het nieuwe seizoen. 

En kijken ook uit naar de prestaties van Gorssel 3 in het nieuwe seizoen.

Gorssel 3 
kijkt 
vooruit.

Clublied v.v. Gorssel

Waar zijn  de velden prachtig groen 
en is er altijd wat te doen
v.v. Gorssel, v.v. Gorssel

Hier zijn de kleuren zwart en geel, 
de inzet groot, lekker gespeeld

v.v. Gorssel, v.v. Gorssel
De club die sluit je in je hart, 
je denkt altijd in geel en zwart

v.v. Go-oo-orssel

Refrein
Loop, schiet, scoor, 

voetbal is de mooiste sport
Loop, schiet, scoor, 

het weekend duurt net iets te kort
Geel en zwart, 

kleuren van de kampioen
Al word je dat niet ieder jaar, 

ons best zullen we doen

Zie je de kleuren zwart en geel, 
dan ben je blij, dat doet je veel

v.v. Gorssel, v.v. Gorssel
Waar helpen heel veel mensen mee, 

voor de club dat telt voor twee
v.v. Gorssel, v.v. Gorssel

De velden aan de Markeweg, 
dat is je thuis, je zingt oprecht

v.v. Go-oo-orssel

Refrein 2x

(ook op onze site te beluisteren!)

Sponsor Gorssel 3
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Sponsor in beeld

Veel van ons hebben het al ervaren; autorijlessen. In het verleden mocht je op je 18e verjaardag 

beginnen met autorijles, al dan niet bij autorijschool Kroes aan Molenweg in Gorssel, of elders. 

Vandaag de dag is het heel anders, ben je 16 ½ , dan mag je al beginnen. Rijschool Voorrang van 

Ismail Topkaya uit Deventer biedt je een perfecte oplossing. Ben je 16 ½ en lid van v.v. Gorssel, 

dan kun je 1 van de 20 genummerde vouchers aanvragen bij de club, en biedt de club gratis 

de intake rijles aan bij autorijschool Voorrang. Ismail is een zeer ervaren rijschoolhouder, waar 

je je direct op je gemak voelt, en kunt lessen in een nieuwe BMW 3-serie. Rijschool Voorrang 

sponsort voor het seizoen 2019/2020 de JO19, een leeftijdscategorie waar sommigen al aan 

het lessen zijn, of het wellicht overwegen.

www.rijschool-voorrang.nl

Veilig en snel je
rijbewijs halen!

INTAKE RIJLES 
BIJ RIJSCHOOL VOORRANG

GRATIS VAN V.V. GORSSEL

v.v. Gorssel heeft met Autorijschool Voorrang een unieke 

sponsorovereenkomst. Ben je bijna 17 en voetbal je bij 

v.v. Gorssel, dan ontvang je je intake autorijles (t.w.v. € 55) 

GRATIS*. Maak een afspraak met Autorijschool Voorrang  

en lever deze voucher met unieke code in bij je rijles.  

Verder biedt Rijschool Voorrang studenten 10% korting  

bij een pakket cursus.

                                        
                                        

* vraag v.v. Gorssel naar de voorwaarden

L
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BENIEUWD NAAR ONZE 
STRATEGIE?

Rustoordlaan 50 | 7211 AZ Eefde | 0575-549112 | info@majoormakelaars.nl

www.majoormakelaars.nl | volg ons op  majoormakelaarseefde

ONTDEK ONZE 

SKILLS...

door het maken van een 

vrijblijvende en kosteloze 

afspraak voor een 

verkoopadvies van uw woning.

Wij hebben een schat aan 

ervaring op het gebied van 

verkoop en aankoop van 

woningen, kantoor- en 

bedrijfspanden alsmede de huur 

en verhuur daarvan. 

Ook voor (NWWI) taxaties bent u 

bij ons aan het juiste adres.
bij ons aan het juiste adres.
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VELD 1

KANTINE

KLEEDKAMERS
5 - 6

KLEEDKAMERS
1 - 2 - 3 - 4

VELD 2

VELD 3

A

A

B

B

6  TEGEN 6
VELD

PUPILLEN
VELD

PANNA 
KOOI

A B

Plattegrond complex
Antwoorden Quiz
1. Everton 2. Velsen-Zuid 3. 4 keer 4. Varkenoord 5. Roda JC en Casino Salzburg 6. Mario Mandžukić 7. Newell’s Old Boys 
8. Madeira 9. Hertha BSC 10. Real Sociedad 11. Guimaraes 12. Leicester City 13. AFC Bournemouth 14. Union Berlin 
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Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek B.V. is een 
bedrijf dat zich richt op het bieden van een 
compleet pakket voor werkzaamheden binnen 
de cultuurtechniek, sport en recreatie, grond- 
weg- en waterbouw en natuurontwikkeling. 
Vanaf het eerste idee tot en met de laatste 
afwerking voeren wij in eigen beheer uit. Wij 
bieden een totaaloplossing voor al uw 
vraagstellingen en uitdagingen binnen onze 
vakgebieden. 

- Oog voor detail 
- Expertise van vakmensen 
- Slagvaardig werken 
- Korte lijnen 
 

OOK
VOOR

Jolinkweg 2, Eefde    0575 757094    info@fysiotherapiehovelsenkamp.nl    www.fysiotherapiehovelsenkamp.nl

Fysiotherapie    Schouderfysiotherapie
Manuele therapie    ZwangerFit    Dry Needling

Bekkenfysiotherapie    Sportrevalidatie
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your professional 
sportshop

BUITINK
COLMSCHATE         TWELLO

Activiteiten

1e v.v. Gorssel Pubquiz 

We wisten dat het uit Engeland overgewaaide 

fenomeen pubquiz in elk geval Deventer en 

Zutphen had bereikt. Tijd dus om ook het 

platteland tussen de mooiste Hanzesteden met 

dit ogenschijnlijke drankzuchtige volksvermaak 

kennis te laten maken! “En waarom doen we 

dat dan niet hier?”, zei Frank Wouterse eind 

2018 tegen Jaco Koster toen ze zaten na te 

denken over een terugkerend spel of iets 

dergelijks om de v.v. Gorsselnaren wat vaker bij 

elkaar te brengen. En zie daar de 1e v.v. Gorssel 

Pubquiz was geboren. 

En in plaats van “Wie heeft er bardienst?” 

en “Waar is de scheidsrechter?” moesten nu 

opeens vragen als “Hoe heet de kapitein in de 

serie The Love Boat” of “Welke race won Max 

Verstappen al twee keer?” beantwoord worden. 

Vrijdag 12 april jl. hadden zich 18 teams en 

in totaal 63 mannen en vrouwen aangemeld 

voor het door de families Wouterse, Koster en 

Van Proosdij georganiseerde clubfeestje. De 

door Eetcafé De Hoek beschikbare hoofdprijs 

(etentje voor vier personen) werd gewonnen 

door team De Vrijbuiters (foto) o.l.v. Frank 

Doornbos, Pascal Beffers en Arno Beusekamp 

(96 pnt). Op slechts 1 punt volgde het team 

van FC Gorssel (captain Job Dietrich). De derde 

plek (87 pnt) ging naar de Eikensingel Eagles 

met Benno Vincent aan het roer. 

2e v.v. Gorssel Pubquiz 

Als er een 1e Pubquiz is moet er natuurlijk ook 

een 2e komen! In het najaar van 2019 zal de 

volgende editie georganiseerd worden. Nieuwe 

vragen en ook nieuwe kansen, dus houd de 

berichtgeving goed in de gaten! En wil je je 

winstkansen vergroten? Zoek dan een team 

met iemand die veel televisie kijkt, iemand die 

regelmatig de krant leest,  iemand die van sport 

houdt en iemand die veel muziek luistert. Dan 

kom je een aardig eind namelijk! 

Maar ook als je minder competitief bent 

ingesteld, je je dorpsgenoten een tijdje niet 

gesproken hebt of gewoon wilt genieten van 

de v.v. Gorssel entourage ben je natuurlijk van 

harte welkom!

Club van 
slimmerikken!



FRENDZ FOR
YOUR HAIR

OOK BEGINNENDE STERSPELERS KUNNEN BIJ FRENDZ
FOR YOUR HAIR  TERECHT VOOR EEN SPORTIEVE COUPE!

HOOFDSTRAAT 47d • GORSSEL • TEL 0575 785 257
KIJK VOOR ACTUELE OPENINGSTIJDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.FRENDZTWELLO.NL
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Club App

Specifiek voor voetbalclubs is er een app ontwik-

keld voor Android (Google) en iOS (Apple). De 

VoetbalAssist app wordt centraal gevoed vanuit 

de VoetbalAssist database. Het programma, de 

standen en uitslagen worden volautomatisch 

gepubliceerd op de app.

Één keer invoeren en klaar

Dit betekent ook dat de webmaster / redacteur 

van de club maar één keer bijvoorbeeld nieuws-

items of afgelastingen invoert en deze worden 

gepubliceerd op de website, ClubTv (Narrow- 

casting) en dus de app. Men hoeft maar één 

keer informatie in te voeren en wordt direct 

gepubliceerd op alle mediums.

Ruimte voor sponsoren

De app is volledig advertentievrij. Er kunnen 

wel advertenties/banners worden verkocht aan 

clubsponsoren, daarvoor is uitgebreid ruimte 

voor ingebouwd.

Pushnotificaties

(Automatische) herinneringen van bijvoorbeeld 

een vrijwilligersdienst of afgelastingen kunnen 

worden gestuurd naar de betreffende personen 

of naar een specifiek team. Of wellicht heb je 

belangrijk nieuws voor heel de club, zodat je via 

een pushnotificatie alle leden in een keer kunt 

benaderen via de app.

Live wedstrijden

Bezoekers van wedstrijden kunnen via de app 

direct eigen content toevoegen. Als er bijvoor-

beeld gescoord is, kunnen mensen aangeven 

wie, wanneer, op welke manier (bijvoorbeeld 

kopbal) heeft gescoord en wie de assist heeft 

gegeven. Ook kunnen bezoekers live berichtjes 

en foto’s plaatsen. Tevens is het mogelijk om 

een wissel, kaart of tussenstand door te geven. 

Zo ontstaat er een live blog, die mensen tijdens 

de wedstrijd maar ook thuis of elders kunnen 

inzien. Men hoeft dus niet meer bij de wedstrijd 

te zijn om deze live te volgen. Deze live blog kan 

ook weer in de kantine op het scherm of op de 

website getoond worden.

Geen inlog nodig

Elk lid of bezoeker kan de app gratis down-

loaden. Men hoeft niet in te loggen. Er is wel 

een mogelijkheid om in te loggen i.v.m. de 

vrijwilligersmodule. Als je pushnotificaties wilt 

ontvangen als vrijwilliger voor je komende dienst, 

dien je even in te loggen.

Statistieken

Als club heb je inzage hoe vaak de app is 

gedownload en welke items binnen de app het 

meest worden bezocht.

Ook voor v.v. Gorssel

Krijg op je startscherm alle informatie van jouw 

favoriete of eigen team. Je ziet dan onder andere 

team-informatie met trainingstijden, team-spon-

soren, spelers, staf, afgelastingen, uitslagen, 

wedstrijdverslagen, programma, standen, etc.

Jouw club op je mobiel!
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Gorssel Molenweg 38  

Het adres voor 
tuin en dier 

 
 

 

 
 

 

 

Gorssel  

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je een 
van onze 150 winkels binnen loopt. We hebben alles in huis wat je nodig hebt 
voor de verzorging van je tuin en dier. Denk onder andere aan planten en za-
den, tuingereedschap, recreatie- en werkkleding en -schoenen, dierenvoeding 
en -verzorging. 
 
Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een 
stapje verder gaat. Al onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen. En dat 
zie je. Ontdek ons alvast op welkoop.nl  
 
Tot snel in onze winkel! 

STEUN JE CLUB!

Bestel via onze
Ledenshop
 www.vvgorssel.nl

Huid & Beauty  
Nagels  
Pedicure  

Kwekerijweg 4 
(in pand bij Jansen & Jansen)  
7213 AX Gorssel 
www.lesthetique.info 
eva.jansen123@gmail.com  
0575 495333
06 10504020

 
Openingstijden:
Maandag  9:00 - 18.00 
Dinsdag  9.00 - 21.30
Woensdag  9.00 - 17.00
Donderdag 9.00 - 21.30
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Sponsors in beeld

Midden in de prachtig groene bossen van 

Gorssel, ligt Camping Jong Amelte. De familie 

Jansen runt dit al lange tijd, en enkele jaren 

geleden heeft er een grondige metamorfose 

plaatsgevonden, en is er een totaal nieuw res-

taurant gebouwd met de toepasselijke naam 

Bij Jansen&Jansen. Maarten Jansen is de toe-

gewijde en bevlogen ondernemer, die achter 

deze onderneming schuilt. 

Het gebouw herbergt sinds een paar jaar ook 

nog 2 andere bedrijven te weten; beautysalon  

L’Esthetique van Eva Jansen en kapsalon Care for 

Hair van Christel Hartelman. De 3 ondernemers 

hebben allen een prachtig bedrijf neergezet, met 

ieder hun eigen unieke uitstraling. 

Bij Jansen&Jansen

Bij Jansen&Jansen kun je op een informele 

manier culinair genieten, of je nou even snel 

een lunch wil pakken, of van een uitgebreid 

romantisch diner wil genieten, of een feestje 

voor jong en oud wil organiseren, het kan alle-

maal bij Bij Jansen&Jansen.

Beautysalon L’Esthetique

Bij beautysalon L’Esthetique kun je complete 

schoonheidsbehandeling ondergaan, je nagels 

laten doen, van je voeten of handen. Eva en 

haar team geven je een vertrouwd gevoel, hun 

deskundigheid en warme sfeer laten je echt 

genieten van de behandeling.

Kapsalon Care for Hair 

Kapsalon Care for Hair wordt gerund door Chris-

tel Hartelman, en ze heeft een enorme drive 

om je een perfecte coup te geven, jong en oud, 

man en vrouw, allemaal welkom bij Christel.

Deze 3 ondernemers zijn allemaal verbonden 

aan v.v. Gorssel middels hun sponsorbijdrage. 

De jongste jeugdteams worden gesponsord 

door Bij Jansen&Jansen, terwijl L’Esthetique en 

Care for Hair de Dames 1 sponsoren. Een uiter-

mate leuk stel mensen aan de Kwekerijweg, die 

graag verbinding zoeken. Loop ook eens binnen 

bij 1 van deze bedrijven, en laat je verrassen.

Drie ondernemers
onder één dak!



Schoonmaak- onderhouds- en glazenwasbedrijf.
Voor bedrijven en particulieren.

 
Voor dakgootreiniging, ramen wassen, 

houtwerkreiniging of  andere 
schoonmaakwerkzaamheden

voor binnen- en buitenzijde
 

Voor info bel 0575-491279 of
mail naar: mhg@multihygienegorssel.nl
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Boek en Kantoorboekhandel Bechtle
Ook voor al uw sportboeken!

Hoofdstraat 40 • 7213 CX Gorssel • www.debechtle.nl
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v.v. Gorssel 4

Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie 

gehad en ben je fris, gemotiveerd en blessu-

revrij om vanaf zaterdag 31 augustus weer aan 

de competitie te kunnen beginnen.

Allemaal op één dag actief

Zoals iedereen waarschijnlijk al heeft meegekre-

gen zijn alle elftallen van de jeugd , incl. ouders 

en vrijwilligers, maar ook alle senioren-elftallen 

op 1 dag actief en dit zullen vast druk bezochte 

en levendige dagen gaan worden voor jong en 

oud(er). 

Interessante derby’s

Het senioren zondag team heeft uiteindelijk in 

goed onderling overleg en met medewerking 

van de KNVB ook een leuke poule toegewezen 

gekregen, waardoor velen nieuwe elftallen op 

ons pad gaan komen en dit zal dan ook diverse 

interessante derby’s gaan opleveren ( o.a. tegen 

Eefde). In samenspel met o.a. het eerste dat 

thuis speelt en daarna de derde helft zal het in 

de kantine vast nog drukker en gezelliger gaan 

worden.

45 plus voetbal

Ook het 45 plus team is weer van de partij 1 

x per 3 weken op vrijdagavond en zowel de 

teambezetting als het programma is rond. Uit-

gangspunt is en blijft liefde voor het spelletje en 

ondanks het fanatisme blijft het motto…plezier 

en ontspanning!

Namens Gorssel 4 en Gorssel 45+, wensen 

wij iedereen succes toe in het nieuwe seizoen 

2019-2020, maar met vooral veel (onderling) 

plezier en in goede gezondheid!

Selectie v.v. Gorssel 4

Geert Bruinink, Job Dietrich, Ronnie Bruggeman, 

Erik Mogezomp, Frank van de Tuin, Ruud 

Kersten, Willem Mogezomp, Ton Scholten, 

Hassan,  Lambrecht Buitenhuis, Christiaan 

Logtenberg, Harry van de Vlekkert, Gustavo 

Segura (K), Arjan Bijl, Henk Mogezomp, Erik Jan 

Bruggeman. Technische staf: Aad Lensink, 

Reini Bruggeman en Bertus Klein Hulse

Een nieuw seizoen 
met nieuwe kansen!

Tassenponsors Gorssel 4
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Quiz(je)

Test je voetbalkennis!

Samen met plaatsgenoten Benno Vincent en Arjan Bijl doe 
ik regelmatig mee aan voetbalquizzen in de buurt. We hou-
den van voetbal, verslinden achtergrondverhalen en dan is 
het leuk als je regelmatig getest wordt op je kennis. Om me 
heen hoor ik ook van echte of bijna echte liefhebbers. “Ik kijk 
ook altijd heel veel voetbal, ik ben een echte Ajacied!”, hoor 
ik een collega bijvoorbeeld wel eens opmerken. “O ja? Wie is 
dan de enige Schot die voor Ajax speelde?” Tja, dat weten ze 
dan weer niet. Inkopper voor genoemd trio, want Alistair Dick 
is het goeie antwoord. Hier 14 vragen in de categorie “redelijk 
makkelijk” om te zien hoe het met de kennis hier gesteld is! 
De antwoorden staan elders in het blad.

Jaco Koster

1. In 1984/1985 strandde 
Fortuna Sittard in de kwartfinale 
van de Europacup 2 tegen 
welke Engelse club?

5. Welke twee clubs wist Ajax in 
het successeizoen 1994/1995 
in een thuis- en uitwedstrijd 
niet te verslaan?

9. Aan welke club verhuurde 
PSV Derrick Luckassen in 
2018/2019?

2. In welke plaats speelt Telstar 
zijn thuiswedstrijden?

6. Wie scoorde zowel in eigen 
doel maar ook in het doel 

 van de tegenstander in de 
 WK finale 2018?

10. Welke Spaanse La Liga club 
komt uit San Sebastian?

3. Hoe vaak is Go Ahead Eagles 
in officieel competitieverband 
landskampioen geworden? 

7. Bij welke Argentijnse profclub 
speelde begon Lionel Messi in  
de jeugd?

11. In welke stad speelde 
Nederland de Nations League 
halve finale tegen Engeland?

13. Bij welke Premier Leagueclub 
speelt Arnaut Danjuma 
Groeneveld?

4. Tot 2018 trainde Feyenoord op 
welk terrein? 

8. Op welk eiland is Christiano 
Ronaldo geboren?

12. Welke club speelt zijn 
wedstrijden in het 

 King Power Stadium?

14. Welke club debuteert in 
2019/2020 in de Bundesliga?



 Gezellig
FEESTJE
VIER HET EENS BIJ
EETCAFÉ DE HOEK

JOPPELAAN 5 • 7213 AA GORSSEL • TEL 0575 492263 • WWW.EETCAFE-DEHOEK.NL

Een compleet en gezellig feest op maat! Bij Eetcafé De Hoek kun 
je terecht met groepen van 20 tot 150 personen. Dus wil je je 
verjaardag, jubileum, reünie of ander gezellig feest eens een 
keer ergens anders vieren, dan ben je bij ons op het juiste adres. 
Kom even langs en bespreek de mogelijkheden.

Feestjes van

20-150 
personen
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Quiz(je)



Bestuur & spelers van v.v. Gorssel
feliciteren Jumbo Brinkman 
met hun 100 jarig jubileum!


