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l Fysiotherapie
l Sport- en Manueeltherapie
l Oedeemtherapie
l Dry Needling
l Beweegprogramma’s en Fitness
Tel. (0575) 49 30 02, www.fysiotherapiegorssel.nl

UW BETROUWBARE 
SLUITPOST VOOR 
ONTWERP EN DTP
LOGO’S | ADVERTENTIES | FOLDERS | HUISSTIJLEN | CONCEPTEN | MODELLEN | 
Base6 werkt o.a. voor: Thermen Bussloo, Telego, TSB ICT, Blatt&Bohne, Eppink Deventer, Alma Media, Eetcafé de Hoek, Swits Vintage Fashion Company
verder verzorgen wij de communicatie van IJsseljazz, Openluchttheater Gorssel, v.v. Gorssel en ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon.

It’s only advertising and that’s what it is!
Base6 Creactive | Elfuursweg 3, 7213 EK Gorssel | 06 430 69 258 | base6creactive@planet.nl | www.base6.nl |

Last van een blessure? 
Maak gebruik van de samenwerking 

die Fysiotherapie Den Oldenhof 
is aangegaan met v.v. Gorssel!

Onze collega Jesse Dommerholt is op donderdagavond aanwezig op de club voor adviezen en korte behande-lingen. Met je ClubCard kun je gratis gebruik maken van deze service.
Natuurlijk kun je ook op onze praktijk terecht. Op vertoon van je ClubCard 

is de eerste afspraak gratis.

CLUBCARD 2020/2021
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Voorwoord

Op het moment dat ik dit schrijf zitten we nog 

middenin de Covid-19 situatie. Nederland is tot 

een halt geroepen begin maart 2020, en ook 

de voetbal is stil komen te liggen. We zijn het 

seizoen 2019-2020 voortvarend gestart door 

met de hele vereniging op de zaterdag te gaan 

voetballen. Het eerste elftal heeft een paar mooie 

wedstrijden gespeeld, en we keken uit naar de 

tweede seizoenshelft met het team. 

Door de maatregelen van de overheid is 

het voor v.v. Gorssel ook een lastige periode 

geweest vanaf medio maart, geen trainingen, 

geen wedstrijden, geen inkomsten uit kantine-

omzet, maar wel kosten die door blijven lopen. 

Ook v.v. Gorssel heeft gebruik gemaakt van de 

steunmaatregelen van de overheid, en dankzij de 

steun van alle leden die trouw aan de club zijn 

gebleven, de support van de sponsoren die ook 

achter v.v. Gorssel blijven staan, staan we nu aan 

het begin van een nieuw voetbalseizoen.

Onzekerheid is er nog steeds, hoe gaan we de 

wedstrijden straks spelen, welke corona maat-

regelen blijven bestaan, hoe lang blijven die 

van kracht, kortom voor ons als bestuur van de 

vereniging zijn dit ook moeilijke periodes. Toch 

willen we graag vooruit kijken, we hebben er alles 

aan gedaan om het voor iedereen mogelijk te 

maken om weer te gaan voetballen, teams zijn 

ingedeeld, flink wat aanwas bij de jeugd, en ook 

bij de senioren verwelkomen we weer spelers. 

Ook op het Sportpark Gerstlo hebben de vrijwil-

ligers veel werk verricht de afgelopen maanden, 

de velden liggen er strak bij, we hebben luxe 

zitplaatsen verwezenlijkt langs het hoofdveld 

dankzij de steun van de Rotary Gorssel, enkele 

nieuwe reclameborden, en we blijven doorgaan 

met het verbeteren van de voorzieningen op ons 

Sportpark de komende periode.

Namens het bestuur wil ik een ieder vragen om  

de komende periode de Covid-19 maatregelen 

en regelgeving te respecteren en op te volgen, 

samen te werken aan de toekomst van v.v.  

Gorssel en vooral een beetje plezier met elkaar 

te hebben.

Succes.

Job Dietrich, voorzitter v.v. Gorssel

Vooruitkijken op
een nieuw 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

• Vacant

 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

Schildersbedrijf 

Wesseldijk
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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
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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.

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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BEGIN  JE  WINST

BIJ  SPORTLOODS

20% KORTING OP IEDER ABONNEMENT VOOR LEDEN VAN
 V.V. GORSSEL

Profiteer van voordeel 
met je clubcard!

CLUBCARD 2020/2021



Sponsor in beeld

Onze vereniging kan niet bestaan zonder sponsoren, dat 

is een voldongen feit. In deze seizoensgids staan tal van 

sponsoren, die v.v. Gorssel een warm hart toedragen, 

getuige de vele advertenties.

Graag willen we in deze rubriek de hoofdsponsor van 

v.v. Gorssel 1 voorstellen:

De Sportloods, gesitueerd aan de N348 richting Eefde, 

waar je zonder poespas kunt sporten. Raymon Blan-

kestijn is de oprichter van De Sportloods en heeft de 

afgelopen jaren diverse fitnessopleidingen afgerond, 

gewerkt bij een sportschool in Zutphen en is ook per-

sonal trainer. 

Van origine afkomstig van de Veluwe is de 34-jarige 

Blankestijn oud-speler van de v.v. Barneveld en speelde 

tijdens zijn actieve periode als doelverdediger ook voor 

De Glind, Lunteren, RDC en FC Zutphen. 

Het voetbal heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in 

het leven van Raymond, na zijn keepersperiode, heeft 

hij bij v.v. Barneveld de functie van keeperstrainer op 

zich genomen. Afgelopen seizoen hebben de spelers 

van v.v. Gorssel 1 al dankbaar gebruik gemaakt van de 

gesponsorde kleding van De Sportloods. Ook na een 

afgebroken seizoen, door de Covid-19 perikelen, zijn de 

spelers van v.v. Gorssel 1 nu gemotiveerd en gespannen 

om weer aan het seizoen te beginnen in de shirts van 

De Sportloods.

v.v. Gorssel is enorm blij met de sponsoring van De 

Sportloods, en als je lid bent van onze vereniging, 

dan kun je met een voordeeltje bij Raymon fitnessen. 

Ben je nu geen lid van v.v. Gorssel dan willen je graag 

attenderen op de sportmogelijkheden bij De Sport-

loods. Bijvoorbeeld om je conditie te verbeteren, om 

te werken aan je spieren, maar ook om te herstellen 

van je blessure, dan ben je bij De Sportloods aan het 

juiste adres.

Hoofdsponsor
Sportloods
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weet je het nog vorige keer lieten 
we de voorkant zien....

Let op, komt tie; hierrrr is de zijkant

blijft lekker in die kleuren hé



Complex

Sportpark Gerstlo
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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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Spraakmakend

Komend voetbalseizoen heeft v.v. Gorssel de 

beschikking over een limousine. Dit is mogelijk 

gemaakt door Keukenstudio Stormink, een 

trouwe sponsor van onze club. Mathijs Marang 

belde ons met een uniek voorstel voor de 

vereniging; hij ging een limousine aanschaffen 

die v.v. Gorssel exclusief 1 jaar mag gaan 

gebruiken voor allerlei doeleinden.

Reserveren?

Wil je een datum reserveren om hem mee 

te nemen naar een uitwedstrijd, wil je met je 

vrienden een avondje op pad, wil je je oma 

of opa een leuke toertocht aanbieden, wil je 

als een filmster rondgereden worden, dit kan 

allemaal met de v.v. Gorssel Limo.

v.v. Gorssel ClubCard 

Maak gebruik van je v.v. Gorssel ClubCard en 

neem contact met ons op. Met je clubcard 

ontvang je een voordelige aanbieding, en kun 

je je plannen gaan uitvoeren.

De v.v. Gorssel Limo zal ook voor promotionele 

doeleinden worden ingezet. Met als doel om 

wat extra inkomsten te genereren voor de club, 

door dit fantastische aanbod van Keukenstudio 

Stormink.

Naar uitwedstrijden 
in stijl met onze eigen 
v.v. Gorssel Limo!

Profiteer van voordeel 
met je clubcard!

CLUBCARD 2020/2021
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Bedrijvenpark A1
Nering Bögelweg 11
7418 HJ Deventer

+ 31 (0)6 83 592 486
info@fl oorsinstyle.nl

fl oorsinstyle.nl
/fl oorsinstylenl
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Column

Elk jaar het moment om weer niet naar uit te kijken. De indeling van het vlaggen en het kanti-

nerooster. Snel check ik de data van het vlagschema en het klagen kan weer beginnen. “Mark 

heeft weer geluk hoor, hij mag begin september bij Harfsen vlaggen. Daar gebeurt nooit wat. 

Bovendien een slecht team dat nauwelijks aanvalt, dus met buitenspel zal het ook wel meevallen.” 

Mijn vrouw knikt, al weet ze totaal niet waar ik het over heb. Snel scroll ik naar beneden en bij 14 

november zie ik mijn naam staan. Ik check snel voetbal.nl om te zien welke tegenstander op de 

rol staat. Tot mijn grote schrik zie ik op 14 november de wedstrijd tegen Laagvelder Boys op het 

programma staan. Ik krijg het gelijk benauwd. Laagvelder Boys. Altijd gezeik met die club. Je kan 

het tegen hun nooit goed doen. “Als je op de betreffende datum niet kunt, regel het dan onder 

elkaar” staat er onderaan de whapp. Ik pak de koe gelijk maar de hoorns en whapp de eerste op 

de lijst. “Hoi Mark, zeg mbt het vlagschema, ik kan 14 november helaas niet vlaggen, vind je het 

goed om te ruilen met 7 september?” Er verschijnen direct twee blauwe vinkjes maar een even 

direct antwoord blijft uit. Na 15 minuten licht er iets op: “Helaas bro, 14 november kan ik ook 

niet”. Ja, die heeft Laagvelder Boys inmiddels ook gezien natuurlijk. Dan maar even kijken of Simon 

kan ruilen. Teuge is ook niet zo moeilijk, dus Simon geeft ook niet thuis zo blijkt al snel. Ik krijg 

vervolgens ook nul op het rekest van Herman en John. Ze zouden natuurlijk gek zijn als ze uitjes 

naar het gemoedelijke Almen en Laren zouden schieten. Misschien moet ik een weekendje weg 

organiseren met Simone voor 14 en 15 november, maar op de keukenkalender blijkt dat Simone 

al weg is. Op winters weer en een afgelasting hoef ik ook niet meer te rekenen tegenwoordig dus 

ik lijk niet onder 14 november uit te kunnen. Enigszins gefrustreerd leg ik me er bij neer dat ik te 

zijner tijd met de twee keer vreselijkste 35 minuten van dit jaar geconfronteerd zal worden. Mijn 

whatsapp is al een paar keer opgelicht, maar ik zie al snel dat ik de laatste whapp van Mathilde 

moet lezen. “Hoi, ik hoorde van Mark dat jij niet” kan ik al lezen zonder de whapp te openen. 

Deze inleiding biedt mogelijkheden! Mathilde geeft aan dat zij wel op 14 november wil vlaggen 

en of ik dan met 7 november kan ruilen. Heerlijk naïef die Mathilde, die kijkt uiteraard niet welke 

tegenstander zij moet vlaggen. “Bedankt Mathilde, dan doe ik 7 november wel”, whapp ik snel 

terug. Tegen Epse, denk ik met een grote glimlach erbij. Er volgt gelijk een duimpje van Mathilde. En 

kennelijk wil ze nog wat kwijt gelet op het “aan het tikken”. Ik blijf even online en een onrust maakt 

mij meester want het tikken duurt wel erg lang. Zou ze zich toch bedacht hebben? Maar dan licht 

haar bericht op: “nou als tegenprestatie :) zouden jullie 7 december dan ook onze kantinedienst 

kunnen doen, dan doen wij jullie beurt van 11 oktober wel”. Tja, iedereen komt aan de beurt en 

het moet toch een keer gebeuren en koffie schenken da’s zo moeilijk nog niet. Alles beter dan 

Laagvelder Boys vlaggen. Nadat ik een en ander met die best suffe Mathilde heb kort gesloten 

kijk ik nog even welke whapps ik heb gemist. Ik lees vervolgens wat over het wegvallen van een 

club uit klasse 2F en een “nieuw schema” en “al aangepast op voetbal.nl” en even verder “maar 

dat maakt voor het vlaggen niets uit uiteraard”. Snel ga ik weer naar voetbal.nl en zie tot mijn 

afgrijzen dat door het verschuiven van het schema Laagvelder Boys naar 7 november verplaatst. 

De andere whapp over “extra barpersoneel voor 7 december i.v.m. het grote starterstoernooi” 

was ook al aan mij voorbij gegaan.

De voetbalvader

De voetbalvader 
ergert zich aan het 
nieuwe vlag- en 
kantineschema

Cijfers, 
nummers, 
getallen

64 Age is just a number”; dit is 

de leeftijd van onze oudste 

nog spelend lid van v.v. 

Gorssel. Deze krasse knar is nog wekelijks 

actief met het zaalvoetbal, werkt als vracht-

wagen chauffeur en speelt nog regelmatig 

mee bij Gorssel 4.

421 Na het spelen van 

de wedstrijd, of soms 

ook voor de wedstrijd, 

of zelfs op de dinsdag wordt er nog wel eens 

een broodje gegeten, en in een voetbalkan-

tine ontbreekt niet de bekende “broodje bal”. 

Dit is het aantal gehaktballen dat in 2019 

geconsumeerd is.

87 Onze vereniging is opgericht 

is 1933, dus dit betekent 

dat we inmiddels al 87 jaar 

bestaan. Veel jeugd, veel potentieel en dus 

alle reden om de pijlen te richten op een 

100-jarig bestaan.

17 Al jaren voetballen er meiden 

bij onze vereniging. Een paar 

jaar geleden zijn we gestart 

met een meidenteam, niet veel later gevolgd 

door een Dames team op de vrijdagavond. 

Inmiddels is 17% van onze spelende leden 

een vrouw.

2007 Ieder jaar 

vindt het 

jeugdkamp 

plaats, een jarenlange traditie die door 

trouwe vrijwilligers steeds op poten is gezet. 

Afgelopen jaar heeft het helaas niet door 

kunnen gaan, en dus kun je op de website 

van v.v. Gorssel een fotoreportage vinden 

van jeugdkamp 2007 naar De Leemkule.



Naamloos-1   1 26-7-2019   15:56:42

Flora Inn Gorssel
Nijverheidstraat 17

7213 DA Gorssel

0575 49 45 99
 info@florainngorssel.nl

www.florainngorssel.nl

Flora Inn Gorssel

06 22436929

Wenst de jeugd van
Gorssel veel 

voetbalplezier!!





Wilt u een afspraak maken voor een rondleiding of proeverij?
Bel, sms, app, mail ons. Hans en Dies Wichers.

Elzerdijk 1, 7215 LD Joppe | T. 0575 49 4321 | M. 06 200 103 70
info@wijngaarddezessprong.nl | www.wijngaarddezessprong.nl

Wijngaard deZessprong



In Het Bosrestaurant Joppe is het heerlijk vertoeven na een lange fi etstocht of 
wandeling in de omgeving. De inrichti ng is smaakvol en straalt gastvrijheid uit. Een 
regelmati g wisselende kaart biedt u tal van specialiteiten met o.a. asperges, wild- en 
streekgerechten. Door de laagdrempeligheid en ongedwongen sfeer is het hier voor 
jong en oud natuurlijk genieten.

Joppelaan 100
7215 AE Joppe
Tel. 0575-494206
www.bosrestaurant.nl

Wij beschikken ook over een mooie en gezellige vergaderruimte, apart van ons restaurant. Zeer geschikt voor verjaardagen of feestjes als u thuis niet voldoende ruimte heeft . Ruime opstelling, te huren per dagdeel. Uiteraard kunnen wij een heel pakket inclusief happen en dranken voor u verzorgen.
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Jeugd

JO 13-1

Daar waar de JO11-1 na herindeling in 2018 

verdeeld werd over de JO12-1 en JO13-1 

(Jasper, Guus en Sami), werd het oorspronkelijke 

JO11-1 team dit jaar weer herenigd. Zij zullen 

komend seizoen uitkomen in de 4e klasse, voor 

het eerst als team op een groot veld.

De goal zal met verve verdedigd worden door 

Nils van Til mocht er toch nog een tegenstander 

langs de verdediging van Tom Linthorst, Max 

Teering, Jasper Pijp en Yorick Gussow glippen. 

Wie het middenveld beheerst, beheerst 

de wedstrijd wordt wel gezegd. Niklas de 

Graaf, Hugo Deamen, Cas Stoelinga en Joris 

Wolferink is deze taak wel toevertrouwd. De 

spits, bestaande uit Guus Smalt, Kai Snel, Lars 

Peters en Kick Schiphorst zullen dankzij de 

ondersteuning van het middenveld, de JO13-1 

naar de winst brengen.

De JO13-1 staat dit jaar onder de bezielende 

leiding van het duo Wout Meijer en Mike van 

de Meij als trainers en coaches, ondersteund 

door de leiders Ton van Til en Francois Teering.

Zoals gezegd zullen de jongens van de JO13-1 

dit jaar voor het eerst op het grote veld hun 

prestaties neerzetten, niet alleen een nieuwe 

uitdagende ervaring voor hen, maar ook voor 

de trainer en coaches. Wij wensen de van 

de jongens van de JO13-1 veel plezier in het 

komende seizoen.

JO 15-1

Dit seizoen bestaat de JO15-1 uit zestien 

talenten. Nu Bas, Thijs, Milan en Mohammed 

zijn doorgeschoven naar de JO-17 is dit team 

met twee spelers aangevuld vanuit de JO15-2 

en heeft daarmee 13 spelers met een jaar 

ervaring in de JO15 klasse. Nieuw zijn een 

drietal spelers die voor het eerst hun kwaliteiten 

in deze leeftijdsklasse mogen laten zien. Voor 

trainer/coach Christiaan Logtenberg en leider 

Ron Bobbink een hele opgave om wekelijks een 

opstelling te formeren op de maar elf te vullen 

posities in het veld.

Een zekerheid is onze sluitpost, Jildert Groot 

Roessink die met zijn katachtige reflexen het 

doel schoon houdt. Onder leiding van Brent 

Viscaal bestaat onze verdedigende linie uit de 

vleugelverdedigers Tom Wouterse, Julian Kien, 

Nigel Bruggeman en Olivier Harkink. En in het 

hart; Quinten Koorevaar en Ilian Wigbold. Op 

het middenveld wordt de balcirculatie verzorgd 

door Thijm Logtenberg met op de flanken de 

gebroeders Finn en Xavi Koster en Björn Sieders. 

Voorin zorgen Sjoerd Ligthart en Timo Bobbink 

voor snelheid en de voorzet op maat om onze 

goalgetters Vos Roelofs en Dinand Beffers in 

stelling te brengen. 

De mix van op elkaar ingespeelde, nieuwe en 

jongere spelers versterkt elkaar om op zaterdag 

te presteren. Ze doen wekelijks hun best om 

op basis van inzet en talent een basisplaats 

af te dwingen. Ongetwijfeld zal trainer/coach 

Christiaan hier een mooie eenheid van kunnen 

smeden om tot een mooi en succesvol seizoen 

te komen!

Wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst!
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Jeugd

JO15-2 

De JO15-2 die dit jaar probeert de macht te 

grijpen in de 4e klasse bestaat uit een mix van 

ervaren jongens, nieuwe aanwas en een stoere 

dame. De één komt om lekker te voetballen, de 

ander komt om te laten zien waarom-ie eigenlijk 

in “het eerste” moet spelen. In elk geval zijn 

ze dit seizoen weer verzekerd van de hardste 

schoten van Gorssel en omstreken, want het 

ziet er naar uit dat Thijmen Zweers weer de 

kanonskogels op het vijandelijke doel mag gaan 

afvuren. 

Andere namen zijn bijvoorbeeld nieuwkomer 

Kasper Wijffels, die normaal gesproken van zijn 

doel een onneembare vesting maakt. Thieme 

Rijks op links is normaal gesproken één van de 

goalgetters. Finn van Proosdij zal de spitsen van 

de tegenstander om hun moeder laten roepen! 

De eerste bekerwedstrijden zullen aantonen 

welke ambities realiseerbaar zijn. Een wereldreis 

richting Duitsland zit er sowieso in, want uit naar 

Zevenaar(!) doe je ook niet elke twee weken. 

Dit jaar zal Kees van Kooij de coaching voor 

zijn rekening nemen. Het niet-technische deel 

wordt verzorgd door Marjan Hammers.

JO 17-1

Dit seizoen start de JO17 met 1 team in de 

competitie. Was het vorig seizoen nog flink 

aanpoten in de 3e klasse, dit jaar heeft trainer 

coach Frank Wouterse de ambitie om boven 

in de 4e klasse mee te draaien. Hiertoe heeft 

hij alle reden, met oudgedienden als Kristian 

Dietrich, Bram Tuitert en Nils Sieders en met 

topkeepers Pim Roeterdink en Joost Veldkamp 

in de gelederen. Gijs Wellink, Floris Schlief en 

Nick van Proosdij staan garant voor een solide 

verdediging, waar Philip Ligthart, Lefa Hanning 

en zorgen voor creativiteit op het middenveld. 

De relatief jonge Tijs Wouterse, Milan van 

Veen en Bas Leerkes vormen een energieke 

aanvulling in het team. Net voor het ter perse 

gaan van deze seizoensgids werd de komst 

van Hugo Rake bekend gemaakt, voor nu 

wellicht nog een onbekende, maar zoals we 

Frank Wouterse kennen, maakt hij ook van de 

nieuwelingen teamvoetballers. De basis selectie 

is relatief smal, maar zal voor de wedstrijden 

op praktische wijze aangevuld worden met 

leeftijdsgenoten uit de JO-19. Kortom: het wordt 

weer een boeiend seizoen voor de JO-17!

JO 19-1

Dit jaar heeft trainer Gert-Jan Dikkeboer de 

beschikking over een brede JO-19 selectie, 

mede met dank aan de medewerking van de 

JO17. De ploeg heeft een aantal verse studenten 

in haar midden, waarbij aanwezigheid niet altijd 

vanzelfsprekend is. 

Vorig seizoen werd er nog gestart in de 3e klasse, 

maar met 2 opeenvolgende kampioenschappen 

achter de rug en een koppositie net voor het 

Corona tijdperk, mag Dikkeboer verwachten 

dat zijn team ook dit seizoen klaar is om weer 

bovenin de 2e klasse mee te draaien. Het team 

is op een aantal spelers na intact gebleven en 

is nog altijd een mix van routiniers en jonge 

spelers. De kwaliteiten van nieuwkomers Tijn 

Harkink (JO17), Hidde van Tongeren (terug 

van weggeweest op de club) en Wisse Majoor 

(SP Eefde) zijn veelbelovend, en geven de 

aanstaande derby tegen SP Eefde een extra 

tintje. 

Uit alles blijkt dat de heren na de lange 

zomerpauze weer vol inzet aan de bak 

willen gaan en… zo kennen we ze ook. Een 

inspirerend team om naar te gaan kijken!

MO19-1 

Het allereerste meidenteam van v.v. Gorssel 

gaat al weer haar vierde seizoen in en gaat als 

MO19 in de 2e klasse de competitie starten. 

Het vorige seizoen was veelbelovend gestart, 

met (eindelijk) meerdere wedstrijden die met 

winstpunten eindigden. We hadden het ver 

kunnen schoppen, maar ja, toen kwam de 

COVID-19.... 

Het team kent een enorme diversiteit aan 

leeftijden (van 14 tot 20 jaar), niveaus en 

persoonlijkheden. Allen zijn gemotiveerd er wat 

van te maken en plezier staat voorop. Helaas 

moet het team het dit seizoen zonder Wilfred 

Rijks als coach gaan rooien. Ook Hans Severein 

kan de trainingen niet meer voor ze verzorgen. 

Joep Verstappe heeft het ook te druk met z’n 

studie. Dat de meiden afscheid hebben moeten 

nemen van deze  fantastische coach en trainers 

vinden de meiden erg jammer! We zijn nog 

steeds op zoek naar vervangers. 

Natuurlijk nemen we het voetballen erg serieus 

en hadden hier ook alle kwaliteiten van de 

speelsters benoemd kunnen worden. Dit 

bewaren we voor de volgende keer.
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Vlnr boven: Jaron van der Laan, Willem Boerboom, Tijn Harkink, Jesse 
Schneider, Julius van Kleunen, Hidde van Tongeren, Wisse Majoor, Jakob 
Gerrits. Vlnr beneden: Willem Geven, Mike van der Meij, Max ten Wolde, 
Bjorn Striekwold, Ruben Tegelaar, Luuk Kersten, Joep Ligthart. Niet op de 
foto: Mick Roelofs, Tom Gerrits, Wout Meijer en Joep Verstappe.
Trainer: Gert Jan Dikkeboer Begeleiding: Jakob Gerrits

Vlnr boven: Cem Ellenbroek, Jonne Breunissen, Tom Veldkamp, Finn 
van Proosdij, Jonathan Riezebos, Douwe Wichers. Vlnr beneden: Laurin 
Schlief, Sebastiaan Zernitz, Thieme Rijks, Thijmen Zweers, Lucas De Vries, 
Koen Wendt. Niet op de foto : Sven Beusekamp, Noa Slothouber, Kasper 
Wijffels, Sanne Tuitert.
Trainer: Voetbalschool Begeleiding: Marian Hammers

Vlnr boven: Anouk Enderink, Mette Wichers, Mia Pauli, Nienke de Boer, 
Jura Verstappe, Tess Pieters. Vlnr beneden: Verena Peters, Senne Rijks, 
Karlijn Vaessen, Katja Enderink, Jet Boschloo, Isa Wigbold, Julia Dietrich. 
Niet op de foto: Djazi Da Piedade.

Trainer: Wilfred Rijks Begeleiding: Linda Van Den Sigtenhorst

Vlnr boven: Ton van Til, Nicolas de Graaf, Max Teering, Joris Wolferink, Cas 
Stoelinga, Hugo Daemen, Francois Teering. Vlnr beneden: Lars Peters, Jasper 
Pijp, Guus Smalt, Niels van Til, Kay Snel, Yorrick Gussow, Kick Schiphorst, 
Tom Linthorst. 
Trainers: Wout Meijer en Ruben Tegelaar 
Begeleiding: Ton van Til & Francois Teering 

JO19

JO15/2

MO19

JO13

Jeugd v.v. Gorssel 2020/2021

Selectie v.v. Gorssel JO19

Seizoen 2020/2021

Selectie v.v. Gorssel JO15/2

Seizoen 2020/2021

Selectie v.v. Gorssel JO13

Seizoen 2020/2021

Selectie v.v. Gorssel MO19

Seizoen 2020/2021
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Vlnr boven: Frank Wouterse, Leva Hanning, Philip Ligthart, Nick van 
Proosdij, Bram Tuitert, Tijs Wouterse, Floris Schlief, Hugo Rake. Vlnr 
beneden: Joost Veldkamp, Gijs Welling, Milan van Veen, Bas Leerkes, 
Kristian Dietrich, Nils Sieders, Pim Roeterdink.  

Trainers: Frank Wouterse Begeleiding: Frank Wouterse

Vlnr boven: Mirle Tinholt, Finet Kuiperij, Anouk Schut, Marit Schut, Maureen 
van Klaarbergen, Frida Scholte, Wieke Bunskoek, Christiaan Logtenberg. 
Vlnr beneden: Dani Mommertz, Isabel Segura, Floortje Huisman, Rona 
Logtenberg, Floor van Beek, Eva Kuiperij, Maren Tegelaar, Noor Oost. Niet 
op foto; Lola Wendt.
Trainers: Jura Verstappen en Nienke de Boer Begeleiding: Nienke de 
Boer & Jura Verstappe

Vlnr boven: Ron Bobbink, Ilian Wigbold, Bjorn Sieders, Timo Bobbink, 
Quinten Korevaar, Thijm Logtenberg, Finn Koster, Christiaan Logtenberg. 
Vlnr beneden: Dinand Beffers, Vos Roelofs, Xavi Koster, Tom Wouterse, 
Jildert Groot Roessink, Olivier Harkink, Julian Kien, Sjoerd Ligthart, Brent 
Viscaal. Niet op de foto; Nigel Bruggeman. Trainer: Christiaan Logtenberg 
Begeleiding: Ron Bobbink & Christiaan Logtenberg 

Vlnr boven: Thijs Derksen, Ahmad Alkasam, Max Diekman, Simon Elzink.  
Vlnr beneden: Roan Beffers, Boaz Derksen, Max Keeris, Wessel Melenhorst. 
Niet op foto; Joshua Versteeg, Mark Checkklat, Joaquin Haring. 

Trainers: Nick Proosdij Begeleiding: Thijs Derksen  

JO17

MO13

JO15/1

JO12

Jeugd v.v. Gorssel 2020/2021
“Ik wens voor het nieuwe seizoen een leuk, gezellig 
jaar en dat we ons best doen voor een hoog niveau.” 
Max Diekman (JO12)

Favo club: Manchester City  
Favo speler: Kevin de Bruyne

Selectie v.v. Gorssel JO17

Seizoen 2020/2021

Selectie v.v. Gorssel JO15/1

Seizoen 2020/2021

Selectie v.v. Gorssel MO13

Seizoen 2020/2021

Selectie v.v. Gorssel JO12

Seizoen 2020/2021
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Vlnr boven: Oscar Segura, Hugo van de Velde, Jayden de Vries, Jarne Tinholt. 
Vlnr beneden: Kian Tuitert, Siem Steenbakker, Floor Fabry, Nino Karic, Lucas 
van Veen. Niet op de foto; Puck Dekker, Tijn Nikkels. 

Trainer: Willem Geven Begeleiding: Remon Dekker & Mathijs Tuitert

Vlnr boven: Frank Doornbos, Robin Strookappe, Kwint Buitenhuis, Tygo 
Peppelenbos, Paul Heimgartner. Vlnr beneden: Tobias Heimgartner, Bo 
Averdijk, Loes Steenbakker, Floris Driesprong, Milan Doornbos.

Trainer: Lefa Hanning Leiders: Frank Doornbos & Paul Heimgartner

Vlnr boven: Dennis Bunskoek, Mart Hövels, Joep Bunskoek, Anniek 
Melenhorst, Frank Hövels. Vlnr beneden: Fedor Schotman, Lucas Theijs, 
Gabe Scheltema. Niet op de foto; Hadewich Scholten.

Trainer: Koen Kersten Leiders: Frank Hövels & Dennis Bunskoek 

Vlnr boven: Lars Theijs, Gijs Klein Lugtenbelt, Thije Woetman, Marjolein 
Zwezerijn. Vlnr beneden: Eelko Mogezomp, Rens Groot, Rowin Mogezomp, 
Reinout Oldenhuis. Niet op de foto; Lodewijk Klok, Otto Hajer.

Trainer: Hans Severein Begeleiding: Marjolein Zwezerijn & Marijke Jansen

JO11/1

JO9

JO10

JO8

Selectie v.v. Gorssel JO11/1

Seizoen 2020/2021

Selectie v.v. Gorssel JO9

Seizoen 2020/2021

Selectie v.v. Gorssel JO8

Seizoen 2020/2021

Selectie v.v. Gorssel JO10

Seizoen 2020/2021

“We moeten dit jaar naar de naar de bal toe 
komen en niet op een kluitje voetballen.” 
Mart Hövels (JO11/2)

Favo club: Feijenoord
Favo speler: Lionel Messi
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Hoofdsponsor v.v. Gorssel 1 seizoen 2020/2021



Bel of mail voor meer informatie 
of een vrijblijvende afspraak!

Bieze Makelaars 
0571 27 44 94 
twello@bieze-makelaars.nl

Bieze Hypotheken 
0571 27 62 02 
hypotheken@bieze-makelaars.nl 

Makelaars & 
Hypotheken WWW.BIEZE-MAKELAARS.NL

VERKOPEN,  
AANKOPEN OF
EEN HYPOTHEEK 
AFSLUITEN?

Veilingstraat 22 | 7391 GM Twello
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We zullen ons deze periode allemaal blijvend 

herinneren. Iedereen zal zich over jaren nog exact 

heugen waar hij of zij was op de dag dat Mark 

Rutte vanwege het coronavirus de intelligente 

lockdown in Nederland aankondigde. Eén van de 

consequenties was dat er niet meer gevoetbald 

mocht worden. Gezondheid boven alles maar 

balen was het wel. Net op een moment dat je 

voelde dat we de stijgende lijn te pakken hadden 

moesten we abrupt stoppen. Ja, de doelstelling 

is behaald, plek 6-10 en meer punten dan wed-

strijden. Maar er had zeker nog meer in gezeten. 

Met online challenges, whatsapp gesprekken 

maar ook een bezoek aan de Borkel hebben 

we deze periode doorgebracht. Na enkele weken 

mocht er weer getraind worden. Met beperkin-

gen dat wel. Een compliment aan het team hoe 

ze hiermee om zijn gegaan. Iedereen hielt zich 

keurig aan de regels.

Mooie derby’s

Inmiddels kunnen we gelukkig weer volop trai-

nen en zijn we in voorbereiding op het nieuwe 

seizoen. Met Almen en Harfsen maar ook 

meerdere teams uit Deventer staan ons mooie 

wedstrijden en derby’s te wachten. Ik ben blij 

dat het team nagenoeg in tact is gebleven. Tel 

daarbij de komst van Daan Stormink op. Zijn 

komst heeft een absolute kwaliteitsimpuls aan 

de groep gegeven. 

We moeten voor het linker rijtje gaan!

Ik vind dan ook dat we voor het linker rijtje 

moeten gaan. Het liefst, en dat zeggen de 

meeste trainers, met aanvallend voetbal maar 

dat is soms makkelijker gezegd dan uitgevoerd.

Het allerbelangrijkste vind ik de organisatie, die 

moet staan. Spelers moeten zich aan de afspra-

ken houden, die we trainen binnen het aanvallen, 

verdedigen en omschakelen. In mijn ogen speel 

je bij voetbal als het ware twee wedstrijden. De 

eerste zie je op het scorebord. De tweede is 

de energie en het nakomen van afspraken. De 

eerste kun je verliezen maar de tweede nooit. 

Dat is onmogelijk, niet toegestaan!

Herkenbare speelstijl

Met deze basis gaan we werken aan een herken-

bare speelstijl. Zowel in balbezit maar ook als we 

de bal niet hebben. Dat iedereen kan zien, dit 

is v.v. Gorssel en zo willen ze voetballen. Dit zal 

een proces zijn met winnen en verliezen maar ik 

denk dat een herkenbare speelstijl met duidelijke 

taken voor iedere positie in het veld en waarin 

spelers zich kunnen ontwikkelen, uiteindelijk tot 

het beste resultaat zal leiden.

Doorselecteren

Daar waar het kan wil ik het aankomende sei-

zoen ook al doorselecteren. Zo zullen er af en 

toe naast spelers uit het 2e elftal ook spelers uit 

de JO19 aansluiten bij het 1e elftal. In dit team 

zitten een aantal zeer getalenteerde spelers die in 

het seizoen 2021-2022 de stap naar de selectie 

moeten gaan maken.

Maar eerst aankomend seizoen. Zoals gezegd 

gaan we voor het linker rijtje. Als onderdeel van 

het proces is dit eigenlijk een vereiste om uit-

eindelijk de stap naar de 3e klasse te kunnen 

maken. Er moet een basis gelegd worden voor 

het seizoen daarna. Dan moeten we vol voor 

de prijzen gaan.

Met sportieve groet,

Donovan Tegelaar

Gorssel 1 gaat
voor linker rijtje!

Hoofdtrainer
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Wouter Nijenhuis

16-03-2000

Rutger Vonk

27-12-1999

Mees Bötzel

25-05-1999

Koen Kersten

25-05-2000

Max Albers

01-08-2000

Stijn Stormink

14-06-2000

Thomas Tuller

13-12-1999

Tristan Reuvekamp

25-03-1998

Gijs Kamphuis (K)

27-02-2000

Bram Bötzel

07-11-2001

Jimmy Ligtenberg

10-02-1999
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Marco Truin

14-04-1983

Eric-Jan Vis

13-01-1963

Albert Nikkels

15-05-1979

Harry Wesseldijk

21-04-1965

Joran Vis

18-05-1996

Donovan Tegelaar

26-10-1973

Kas Roeterdink

14-09-2002

Wes Roelofs

21-09-2001

Daan Stormink

10-03-1998

Jisk Hogeboom

12-16-1997

Rick Bruggeman

01-04-1987

Buck Middeldorp

12-11-1999
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Selectie v.v. Gorssel 2 seizoen 2020/2021

Seizoen 2020/2021

Van links naar rechts: Max Garssen, Frank Doornbos (TS), Maurits Slont, Maarten Waanders, Wouter Kobes, Jordi Steemers, Marten Klomp, Marco 
Beunk, Sander Monsma, Stef ten Have, Jurgen Jansen, Menno Bruggeman, Yorrick Betz, Bas Mentink, Maarten Roeterdink, Victor Tegelaar. Niet op 
foto: Gerrit Roeterdink, Jordi Dalhuisen, Arjan van Westerhuis, Price Ngendakumana, Glenn Adelerhof, Rene Dommerholt, Vincent Wesseldijk.

Sponsors v.v. Gorssel 2

Gorssel 2 versterkt zich met “herintreders” 
Seizoen 2019-2020 was voor Gorssel 2 een bijzonder seizoen, als onderdeel van de selectie van v.v. Gorssel, 

was het 2e team een geduchte tegenstander voor ieder team dat op bezoek kwam op Sportpark Gerstlo. Veel 

kracht en potentie waren kenmerkend afgelopen seizoen voor dit team. Na wat wisselingen met het 1e elftal 

en door het vertrek van enkele spelers heeft de nieuwe leiding van Gorssel 2 het vorig seizoen al gebruikt om 

te lobbyen bij enkele oud spelers van v.v. Gorssel. En met succes; komend seizoen zijn tal van oud jeugdspelers 

weer te zien op onze velden. De gepassioneerde leider Vincent Wesseldijk, heeft met zijn secondanten Marten 

Klomp en Frank Doornbos, een grote groep tot zijn beschikking. Zo’n 20 man, die het komen seizoen willen 

gaan knallen op de groene grasmat, waarbij ze zich wel realiseren dat er maar 11 man op het veld kunnen staan. 

De drang naar het spelen “op niveau” is hoog bij de groep, maar ook bij het 2e is de sfeer en gezelligheid een 

belangrijke voorwaarde voor het succes van het team. Al in de voorbereidingsperiode zijn er diverse taken binnen 

het team aan de orde gekomen, zoals het beheer van de boetepot, het organiseren van het winter-uitje en niet 

te vergeten het zomer-uitje. Kortom, het gaat niet alleen om de bal, alhoewel ze een commitment hebben om 

iedere donderdagavond serieus te gaan trainen.



v.v. Gorssel 2 seizoen 2020/2021 v.v. Gorssel 3 seizoen 2020/2021
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Selectie v.v. Gorssel 3 seizoen 2020/2021

Seizoen 2020/2021

Van links naar rechts: Leon, Stijn Beerens, Robin van Wijhe, Hidde Obdeijn, Bas van der Vegt, Mees Pothoven, Tom Stormink, Patrick Roeterdink,  
Bas Oosterveld, Youri Barink, Stan Oosterveld, Jipp Ott, Nino Bonsink, Niek Peters, Sven Dikkeboer, Finn Middeldorp, Stef Bruggeman, Daniel 
Mennes. Niet op de foto: Luuk Scholten, Robin Tuller

Sponsor v.v. Gorssel 3

Gorssel 3 start met jong elan
Het afgelopen seizoen stond voor Gorssel 3 in het teken van…gezelligheid ! Eigenlijk staat ieder seizoen 

van dit team in het teken van gezelligheid, want de saamhorigheid is groot, de gemoedelijkheid straalt er 

vanaf. Het team heeft afscheid moeten nemen van een paar belangrijke spelers; Robin Schigt en Nando 

Wiarda, maar er is hoop dat een terugkeer haalbaar is in de nabije toekomst. Ondanks deze aderlating en 

het feit dat er een grote groep jonge A-spelers zich graag bij dit team wilde aansluiten, is er weer voldoende 

aanwas om een grote groep te starten aan dit seizoen. Bij het team gekomen zijn : Stef Bruggeman, Mees 

Pothoven, Finn Middeldorp, Daniel Mennes, Jip Ott en Stan Hafkamp. Een hechte groep die probleemloos 

zal instromen in Gorssel 3, want de opvang van het team is bewonderenswaardig. Patrick, Tom en Hidde 

kunnen samen moeiteloos deze jonge groep een warm gevoel geven bij Gorssel 3, waar niet gekeken 

wordt naar kwaliteit, maar naar positieve teamspirit. Gorssel start dus dit seizoen met jeugdig elan aan het 

voetbalseizoen, met een kleine ambitie en tomeloze honger naar de bal en de 3e helft.



v.v. Gorssel 4 seizoen 2020/2021
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Selectie v.v. Gorssel 4 seizoen 2020/2021

Seizoen 2020/2021

Van links naar rechts: Arjan Bijl, Hassan Alkasam, Christiaan Logtenberg, Geert Bruinink, Willem Mogezomp, Henk Mogezomp, Erik Jan Bruggeman, 
Harry van der Vlekkert, Erik Mogezomp, Ronnie Bruggeman, Anton Scholten, Job Dietrich. Niet op de foto: Christiaan Logtenberg, Frank van der Tuin, 
Lambrecht Buitenhuis, Paul Keizer, Hans Ooms.

Sponsors v.v. Gorssel 4

Het elftal waar je nog mag schitteren! 
Na de jeugd kom je bij de senioren terecht, en als je een beetje kunt voetballen maak je zelfs kans om 

op jonge leeftijd in het 1e elftal van v.v. Gorssel terecht te komen. De iets minder getalenteerde spelers 

komen dan in het 2e of 3e elftal te spelen. Ook als je wat ouder wordt, zak je wat verder af in de elftallen 

reeks, en als je helemaal aan het einde van je voetbalcarrière bent dan is het laagste elftal, in dit geval  

v.v. Gorssel 4, het elftal waar je nog mag schitteren.

Dit elftal is een smeltkroes van diverse personen, maar wordt gekenmerkt door passie en inzet. Het gaat 

allemaal wat trager, balletjes springen soms van de voet en een pass komt niet altijd bij een zelfde speler 

van je team aan. Maar desalniettemin trotseren deze mannen die weerstand van jongere tegenstanders 

met verve, en weten zich nog steeds staande te houden in het voetbalgeweld van de zaterdagmiddag, 

door af en toe ook eens een partij te winnen. Kortom, oud en talentvol, krakkemikkig maar gepassioneerd 

en vooral strijdbaar om het Geel Zwart op de kaart te zetten, dat is v.v. Gorssel 4. 



v.v. Gorssel 4 seizoen 2020/2021 v.v. Gorssel 1 seizoen 2020/2021
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Selectie v.v. Gorssel dames 1 seizoen 2020/2021

Seizoen 2020/2021

Van links naar rechts boven: Anke Klein Hulse, Dorien Snel, Gerrianne Brinkman, Cirenne Tegelaar, Nienke de Boer, Maaike Smit, Gerrie Roeterdink. 
Van links naar rechts onder: Anoek van Dijk, Evelien Scholten, Karin Haring, Carmen Tinholt, Josine Hoetink, Verena Peters, Jura Verstappe. Niet op 
de foto: Gerdie Wendt, Anouk Dalhuisen, Corine Rodenburg, Maud Averdijk.

Sponsor v.v. Gorssel dames 1

Gezelligheid en saamhorigheid staat voorop! 
Vrijdag, 19.15 uur, ja daar staan er al wel een paar. Moekes, thuis alvast in het voetbaltenue gehesen, 

verzamelen bij de hooiberg. Samen op de fiets naar sportpark Gerstlo. Daar aangevuld met nog wat 

jonge dames die graag met ons mee trainen. Gezellig! De dames 30+ hebben in 2019 succesvol de 

7x7 competitie afgesloten. Als kampioenen! En dat na slechts een jaar bestaan. En vieren kunnen ze het! 

Feestjes, borrelen, verjaardagen, ze blijven komen en gaan. Een stabiele groep vrouwen waar naast het 

spelletje op vrijdagavond op de velden, vooral ook gezelligheid en saamhorigheid voorop staat. Een sterk 

team op alle vlakken. 

 

En nee, niet iedereen bezat het voetbaltalent bij aanvang van de 1e training, dat is ook geen vereiste om 

mee te spelen. Daarom willen wij alle dames in de omgeving uitnodigen om het gewoon eens uit te 

proberen. Een klein beetje balgevoel kan een voordeel zijn maar kom het gerust eens testen!  Wanneer? 

Iedere vrijdag. Om 19.30 uur bij v.v. Gorssel.



HOOFDSTRAAT 25, GORSSEL • 0575-491452 • WWW.STORMINK.NL 



Uitgelicht

Als relatief kleine vereniging proberen we er alles 

aan te doen om onze bezoekers van Sportpark 

Gerstlo het zo prettig mogelijk te maken tijdens 

een wedstrijd. Het hoofdveld is vaak het toneel 

waar ons 1e elftal, maar ook jeugdteams, 

spelen, en achter de reclameborden bevonden 

zich altijd bankjes. 2 houten balken waar je op 

kon zitten, in de herfst- en winterperiode waren 

die vaak vochtig of nat, en dus niet altijd even 

prettig om plaats op te nemen.

Erik Stormink Foundation 

v.v. Gorssel is benaderd door de Rotary Gorssel 

met het volgende verzoek; binnen de Rotary is 

er geld opzij gezet voor doel dat gedragen wordt 

door de Erik Stormink Foundation. 

Erik Stormink was naast een trouwe sponsor, 

ook nog eens speler van v.v. Gorssel 1, en na zijn 

overlijden heeft de Rotary zich gecommitteerd, 

door jaarlijks geld opzij te zetten voor een doel in 

de Gorsselse samenleving. Gert Wesselink deed 

hierbij de coördinatie. Samen met v.v. Gorssel 

en Jolanda Stormink zijn er diverse voorstellen 

besproken, uiteindelijk is de voorkeur gevallen 

op kuipstoelen langs het hoofdveld.

Lekker luxe 

Er is gekozen voor een Geel Zwarte schakering, 

gemonteerd op nieuwe hardhouten balken, 

aan beide zijdes van het hoofdveld. Je kunt 

dus nu lekker luxe plaatsnemen op een Geel of 

Zwart kuipstoeltje, aangeboden door de Rotary 

Gorssel.
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Nieuwe zitplaatsen
langs het hoofdveld
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EXTRA OPSLAGRUIMTE NODIG? 
HUUR EEN MOBIELE OPSLAGBOX!

INPAKKEN VOOR DE DEUR! 
WWW.OPSLAGBOXZUTPHEN.NL
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Uitgelicht

De jeugdafdeling van v.v. Gorssel heeft vaak 

talenten voortgebracht. De tijd en energie die 

de vrijwilligers van v.v. Gorssel in deze jeugd 

hebben gestoken en het Geel-Zwarte gevoel 

hebben bijgebracht, heeft ertoe geleid dat o.a. 

deze mannen komend seizoen weer te zien zijn 

op sportpark Gerstlo. Maarten Waanders, Jordy 

Steemers, Marco Beunk, Stef ten Have en Mau-

rits Slont zijn een paar van de mannen, maar 

ook René Dommerholt, Thom Kroes en Victor 

Tegelaar trekken de kicksen weer aan.

Vrienden vanaf de basisschool 

Een kort interview met Maarten, Jordy, Marco en 

Stef leert ons dat zij elkaar al vanaf de basisschool 

kennen, sommigen zaten in dezelfde klas. De 

school was de eerste bindende factor voor hun, 

al snel gevolgd door het lidmaatschap bij v.v. 

Gorssel. Waar de een bij de startertjes is begon-

nen, begon de ander wat later. Legendarisch zijn 

de jeugdkampen onder leiding van Egbert Stor-

mink (Eppe), de mannen raken niet uitgepraat 

over diverse gebeurtenissen in Markelo, Lievelde 

of Hattem. Een boot die lek raakte of een nach-

telijke mars door de bossen. Deze periode is de 

jongens altijd bij gebleven.

Jeugdopleiding 

Vol lof wordt er gesproken over hun beleving van 

de jeugdopleiding bij v.v. Gorssel, waar o.a. de 

namen van Marcel Groot Roessink en Gert Jan 

Dikkeboer naar voren komen. Respectvol wordt 

over hun gesproken, alsmede over de tomeloze 

steun van de ouders, die iedere zaterdag braaf 

hun verplichtingen deden. Door te rijden naar 

uitwedstrijden of door het aanmoediging van 

hun jongens langs de lijn. Ook komend seizoen 

zullen diezelfde ouders weer langs te lijn staan, 

een paar jaar ouder, maar met dezelfde passie 

en enthousiasme!

Geel en zwart voelt het lekkerste 

Ze zijn blij dat ze hun plek in Gorssel 2 weer 

hebben gevonden, na een periode bij Eefde of 

Epse spreken ze unaniem uit dat Geel Zwart 

toch het lekkerste voelt om je schouders…. Het 

team Gorssel 2 herbergt warme vriendschap-

pen, mannen die elkaar al lang of soms pas 

enkele jaren kennen. Maar met dezelfde insteek, 

dezelfde visie, hun blik op sfeer en gezelligheid 

willen ze graag komend seizoen resultaat zien 

te bereiken.

Verbinding, warmte, gezelligheid 

Sommige van de herintreders wonen al in Gors-

sel, een paar nog niet. Ook zij spreken uit graag 

weer in Gorssel te willen wonen, hun kinderen 

te laten opgroeien in ons gezellige dorp, waar 

de voorzieningen nog steeds aanwezig zijn. Tref-

woorden als “verbinding, warmte, gezellig” zijn 

kenmerken voor de club, net zo als betrokken-

heid van de ouders.

Welcome back boys!
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Import • Mobility advice • Consultancy
Revalstraat 5 • 7418 BJ Deventer • The Netherlands

tel. +31 (0) 570 200 993 • www.muhlenkord.nl

Hét adres voor een gevarieerde BBQ, een Abraham of Sara van vlees, 
heerlijke salades uit eigen keuken en diverse andere specialiteiten.

Slagerij-Worstenmakerij Jan Rodenburg | Hoofdstraat 38 | 7213 CX Gorssel | 0575 491514 | www.rodenburg.gildeslager.nl

Het ‘verst’ haal je lekker dichtbij, 
gewoon hier in Gorssel.



De reclameborden langs het hoofdveld, het lijkt 

allemaal zo vanzelfsprekend maar achter al deze 

borden zitten bedrijven, ondernemers en dus 

personen die graag naamsbekendheid willen uit-

stralen en v.v. Gorssel financieel willen steunen. 

Ondertussen hebben we al aardig wat reclame-

borden langs de lijn en graag willen deze keer 

even de persoon achter Mühlenkord - German 

Cars voorstellen.

Een leven lang tussen de auto’s 

Hans Mühlenkord zit eigenlijk zijn hele leven 

al tussen, op en in de auto’s. Vader Mühlen-

kord heeft jarenlang bij Mercedes Benz garage 

gewerkt, en Hans heeft na zijn studie ook geko-

zen voor de autobranche. Gestart bij Pouw in 

Deventer heeft hij vele auto’s aan diverse onder-

nemers afgeleverd. Later is hij terecht gekomen 

bij de dealerorganisatie Pon, waar o.a. VW, Audi, 

Seat en Skoda onder vallen.

Onafhankelijk bemiddelaar 

Nu is Hans sinds enkele jaren voor zichzelf 

begonnen, en mede door zijn uitgebreide net-

werk en zijn innemende houding heeft hij een 

niche in de markt gevonden. Als onafhankelijke 

bemiddelaar tussen jou en het officiële dealer-

netwerk zoekt hij voor jou, je ideale auto. Door 

zijn contacten in Duitsland weet hij vaak jonge 

duitse auto’s op te sporen bij de merkdealers, 

en zorgt voor de match tussen jou en de merk-

dealer. 

Full service package

Mühlenkord German Cars zoekt voor jou je 

perfecte auto, waarbij de focus ligt op jonge occa-

sions, full options of razend snel. Kijk eens op de 

website van Hans, bel hem eens op om eens 

over jouw voorkeur en wensen te praten. Hij kan 

je precies uitleggen hoe het allemaal in z’n werk 

gaat, en biedt je een full service package naar 

jouw auto. Uiteraard kun je ook bij langs komen, 

hij heeft een shop-in-shop bij Auto Goedhart in 

Deventer, wat trouwens ook een reclamebord 

sponsor van v.v. Gorssel is.

Ik zoek voor u de 
ideale Duitse auto!
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Sponsor in beeld
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VELD 1
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Plattegrond complex
Antwoorden Quiz
1. Sporting Lissabon 2. Jan van Staa 3. 2008/09 4. Mike Small 5. Washington Diplomats 6. Derrick Luckassenć 7. Preussen 
Münster 8. Dan Mori 9. Ian Rush 10. Emiliano Sala 11. Stoke City 12. Ernie Brandts 13. Berry van Aerle 14. Mario Ballotelli
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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

Een outdoor versie 

Eindelijk zou er sinds het begin van de 

coronatijd weer een dorpsfeestje te vieren zijn 

in Gorssel. Een outdoor versie van de inmiddels 

derde VV Gorssel pubquiz op 4 juli jl. was 

daarvoor de uitgelezen plek. Maar als je met 

veel geluk de corona zonder kleerscheuren zou 

zijn doorgekomen, dan was het wel een stijve 

nek die je kreeg van het onophoudelijk turen 

op de diverse digitale weerplatformen. Het 

heldere zonnetje van een paar weken terug 

was namelijk enkele dagen voor de geplande 

datum veranderd in een wolkje met dikke 

spetters. Op de dag zelf gaf buienradar.nl vooral 

in de ochtend regenbuien aan die gelukkig tot 

ongeveer 14.45 uur zouden duren. Wat nog wel 

over bleef was een stevig windje bij tijd en wijle. 

Alsnog hadden de weergoden het beste met v.v. 

Gorssel voor want toen er werd afgetrapt met 

The Doobie Brothers was het zo goed als droog 

en was de wind ook weer iets gaan liggen. 

John de Bever en Fleetwood Mac 

Zeventien teams uit Gorssel, Epse, Joppe en 

Eefde hadden een plekje binnen of buiten 

bemachtigd om vragen over muziek, film, 

topografie en algemene feitjes te beantwoorden. 

De ruimte tussen alle tafels was zodanig dat de 

1,5 meter aardig gewaarborgd worden. Dankzij 

de hulp van Sound Wave, leverancier van 

audiovisuele apparatuur, schalden onder meer 

de diverse muziekfragmenten van onder meer 

Rammstein, John de Bever en Fleetwood Mac 

over het terrein van de Geel Zwarten. Normaal 

zou het door de drukte binnen erg lastig zijn om 

zoveel muziekfragmenten te laten horen, maar 

met de 4 grote boxen van SoundWave was de 

muziekronde een genot voor het oor. 

Sigaar uit eigen doos

Om eventuele buien het hoofd te bieden had 

Eetcafé De Hoek een flinke tent en daarnaast 

ook nog een aantal statafels beschikbaar 

gesteld. Uiteindelijk ging na circa 150 vragen 

de eerste door restaurant De Zevensprong 

beschikbaar gestelde prijs (etentje voor vier 

personen) naar team Rot Weiss Gorssel, 

bestaande uit Arjan Bijl, Benno en Marthy 

Vincent. Op slechts één punt (en overigens na 

drie hertellingen) volgde het team De Vrijbuiters 

van teamcaptain Frank Doornbos dat vier mooie 

planten van Flora Inn in ontvangst mochten. 

Prins Pils volgde op een klein afstandje en 

mocht de derde prijs in ontvangst nemen. 

Dat bleek voor Wouter Averdijk een sigaar uit 

eigen doos want hij mocht zijn eigen door De 

Traiteur ter beschikking gestelde waardebon 

bij zijn eigen onderneming verzilveren. Dankzij 

alle deelnemers, sponsoren en vele vrijwilligers 

was de v.v. Gorssel pubquiz weer een groot 

succes. Bedankt allemaal! Hopelijk zijn de 

omstandigheden in het najaar zodanig dat er 

een vierde pubquiz georganiseerd kan worden. 

Tot nu toe zijn er drie verschillende winnaars, 

misschien is volgende keer jouw team aan de 

beurt!

Quizzen in 
coronatijd!



FRENDZ FOR
YOUR HAIR

FRENDZ BIEDT ALLE V.V. GORSSEL LEDEN EEN KORTING 
AAN VAN 10% OP EEN BEHANDELING OP VERTOON VAN 

HUN V.V. GORSSEL CLUBCARD 2020/2021
HET BEDRAG VAN DEZE KORTING IS VOOR DE V.V. GORSSEL, EN DAAR BOVENOP ONTVANGT 

V.V. GORSSEL VAN FRENDZ EEN SPONSORBEDRAG / KWARTAAL / PERSOON, DIE VAN DEZE 
ACTIE GEBRUIKT HEEFT GEMAAKT.

HOOFDSTRAAT 47d • GORSSEL • TEL 0575 785 257
KIJK VOOR ACTUELE OPENINGSTIJDEN OP ONZE WEBSITE: WWW.FRENDZTWELLO.NL
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Profiteer van voordeel 
met je clubcard!

CLUBCARD 2020/2021
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ClubCard

Steun onze sponsoren

v.v. Gorssel introduceert de ClubCard 2020/ 

2021. Onze vereniging kan niet bestaan zonder 

de steun van de sponsoren, dit zijn vaak onderne-

mers, middenstanders, grote of kleine bedrijven 

die onze voetbalvereniging financieel steunen 

door een reclamebord te plaatsen, kleding of 

tassen te sponsoren, zich verbinden met een 

team of anderszins support bieden.

Profiteer als lid van leuke aanbiedingen

Een van de redenen dat we een clubcard voor 

ieder lid willen aanbieden is het volgende; v.v. 

Gorssel wil samen met de sponsoren leuke 

acties bedenken, waarbij we graag onze leden 

naar de sponsoren willen leiden, en waarbij de 

sponsor dan een leuke actie heeft. Hiervoor kun 

je dan je clubcard tonen, aangeven dat je lid van 

v.v. Gorssel bent en op die manier een voordeel 

hebt van de actie die dan geldt. Ieder lid van v.v. 

Gorssel ontvangt zijn of haar pas via de post.

Andere acties

Ook zal v.v. Gorssel dit seizoen andere acties 

gaan introduceren, een gezellige avond of andere 

activiteiten op Sportpark Gerstlo, waarbij je met je 

v.v. Gorssel ClubCard een voorrangspositie krijgt 

om deel te nemen.

Profiteer bij onze sponsoren 
met de v.v. Gorssel ClubCard!

noten en delicatessen



 v.v. Gorssel SEIZOENSGIDS 2020/2021 5342 SEIZOENSGIDS 2019/2020 v.v. Gorssel

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! 

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 - 21.30www.smakelijkthuys.nl
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Column

Voetballen is leuk. Maar niet gemakkelijk. Probeer in ieder geval tijdens de 

wedstrijd de volgende tien dingen niet te doen:

1 Verdedigen door het midden. 

 Het beroerdste dat je kunt doen. Want de manier - als de tegenstan-

der de bal onderschept - om én een goal tegen te krijgen (je mede 

verdedigers zijn door het balbezit immers bezig aan de beweging naar 

voren), én de hoon over je af te roepen. Zeker als wat bedoeld was 

als een pass over de hele.

2  Een ziekenhuisbal. 

 Die moet je ten allen tijde vermijden. Zorg dat als je een pass geeft, 

waar ook op het veld, het geen schlemielig hobbelballetje wordt. Bijna 

niets dodelijker dan dat.  

3 Gebrek aan concentratie. 

 Doe je de dingen zonder de juiste spirit, zonder aandacht voor bal, 

tegenstander, je eigen spelers, kortom zonder dat je echt focus 

hebt, dan wordt het niet wat. Dus wees wakker, kijk niet 

(te veel) naar de meiden die in grote getale voor jou 

langs de lijn staan, laat je niet afleiden. 

4 Irritatie. 

 Wat is vaak het kantelpunt waardoor een lekkere pot 

toch uitdraait op onnodig verlies? Dat je je als voetbal-

ler - en vaak meteen daarna het hele elftal - begint te 

irriteren. Hoe dat komt? Meestal doordat een of meer van 

de spelers het niet kunnen hebben dat er fouten worden gemaakt. 

Wat begrijpelijk is, maar wat faliekant fout uitpakt als het een zure boel 

wordt en mensen elkaar gaan lopen afzeiken.

5 Afzeiken. 

 Niets is dodelijker voor een leuke pot voetbal, voor het resultaat en voor 

het zelfvertrouwen van je collega ‘s, dan wanneer medespelers onder 

elkaar gaan lopen zeuren. Let er maar eens op: beginnen de jongens 

van de tegenpartij elkaar te jij-bakken, dan is de winst al bijna binnen. 

Toch is de kritiek op zich vaak terecht, want fouten van individuele 

spelers maken het erg lastig om als collectief een goed resultaat neer 

te zetten.

6 Doe niet te veel dingen die je niet kunt. 

 Iedereen mag wat proberen. Het is wel een spelletje en geen keurslijf. 

Een voetballer mag best een beetje branie hebben. Maar.. Ga nou 

niet voor de zesde keer proberen een bal over veertig meter diep te 

spelen als je de twintig niet haalt en van te voren weet dat ie voor de 

tegenpartij is. En ga ook niet steeds dat mannetje uitspelen wat niet 

lukt en verdomme wéér tot balverlies leidt. Mens, ken u zelve, en doe 

waar je goed in bent. En als dat niet is met je voeten, een prachtvolley, 

een splijtende pass, zorg dan dat je ten minste goed staat, want als er 

iets lullig is, dan is het dat je de buitenspelval opheft.

7 De buitenspelval opheffen. 

 Lekkere pot, op het scherp van de snede, het kan alle kanten op, 

en ja hoor: sta jij daar weer eens verkeerd opgesteld, kunnen ze zo 

doorlopen. Geloof me mensen: Fuckzooi. Soms wil je wel in de grond 

kruipen. Maar dat gaat niet. Dus zorg, ook als je niet de snuggerste 

bent, altijd voor aandacht voor je medespelers.

8 Aandacht voor je medespeler. 

 Of je nou een tactische wonderboy of girl bent op het veld of niet, het 

minste dat je kunt proberen, is zo goed mogelijk in het oog houden 

wat de tegenstander doet, en belangrijker nog, hoe en waar 

je eigen jongens (of dames) staan, en dat je daar goed 

in meebeweegt. Dat je teamspeler bent. In ieder 

elftal zitten toppers en waterdragers. Dat zal zo blij-

ven. Wat je van elkaar verwachten mag is dat je het 

samen doet, dat je probeert zo op je medespe-

ler ingesteld te zijn, dat je diens beste kwaliteiten 

gebruikt. Ten minste, als jij en hij of zij voldoen aan 

een van de allerbelangrijkste voorwaarden voor iedere 

wedstrijd. Dat je mag uitgaan van inzet.

9 Inzet. 

 Want of het nou goed loopt of minder, of dat het regent, of dat je 

achter staat en ja hoor, daar hangen die kopjes al weer. Kom op voetbal 

dames- en heren. Blijf je inzetten en als het niet lekker loopt, blijf je 

dan nog steeds inzetten. Toon karakter. En ga niet alleen je collega 

’s er niet mee laten zitten, maar - belangrijkste regel van alles wat je 

volgens deze stelregels niet moet doen is de scheids de schuld geven.

10 Geef de scheids niet de schuld. Of de grens. 

 Ze zullen fouten maken. Soms met enige opzet de thuispartij het voor-

deel geven. Maar, ze doen het voor het plezier. Van jou, ons allemaal. 

Dus, voetbalmannen en vrouwen: Heb respect voor de scheids.

Gegroet, collega ‘s. En hopelijk tot zo snel mogelijk weer op het veld. 

Anton Scholte

Tien dingen die je als 
voetballer niet moet doen...



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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Uitgelicht

Geboren in Epse in februari 1996, opgegroeid 

met broer en zusje aldaar, stellen we graag 

Hidde aan jullie voor. Hidde begon met de 

basisschool in Epse en ging vervolgens naar 

het middelbaar onderwijs in Deventer. Met 

een grote kenmerkende glimlach vertelt hij 

zijn verhaal. Hij begon al vroeg met sport: judo. 

Gewoon in het Trefpunt bij Fernando, wie kent 

hem niet. Ook Mixed Martial Arts heeft hij onder 

de knie gekregen en dit beoefent dat heden ten 

dage nog steeds.

 Belangrijke rol

Hidde woont in Deventer, maar heeft toch 

wel de wens om terug te keren naar Gorssel. 

Hij ziet ook dat het woningaanbod voor 

zijn leeftijdsgroep zeer beperkt is, en hoopt 

op verandering van de situatie in de nabije 

toekomst. De gezelligheid en gemoedelijkheid 

van het dorp zijn erg aantrekkelijk, naast de 

aanwezigheid van diverse voorzieningen, biedt 

de toekomst perspectief. Hidde is werkzaam bij 

Plurijn, een organisatie die zich ontfermt o.a. 

over jongeren. Hier werkt hij met een vaste 

groep jongeren met een licht verstandelijke 

beperking.

Belangrijke rol

v.v. Gorssel heeft ‘ie in zijn hart gesloten, de 

warme sfeer, ook hier weer de gemoedelijkheid 

spelen een belangrijke rol voor hem. Op zijn 

favoriete positie van linksbuiten, moet hij het 

hebben van inzet en strijd, maar hij weet ook 

dat hij zelf wel de beste technische kwaliteiten 

heeft. Hidde blijft maar doorgaan, voor- , tijdens- 

en na de wedstrijd!

Muziek: HET nummer voor Hidde is; 

Lionel Ritchie - All Night Long

All night
long!
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Sponsor in beeld

Misschien ken je ons, Majoor & Klumper 

Makelaars en Taxateurs o.g., als makelaars 

uit Eefde, maar wij zijn verhuisd! Je vindt ons 

tegenwoordig aan de Coenensparkstraat 10 te 

Zutphen, schuin tegenover Het Koelhuis aan de 

Noorderhaven. Natuurlijk voelen wij ons nog 

steeds thuis in Eefde, Gorssel en omstreken.

1. Majoor & Klumper Makelaars en 

Taxateurs o.g. Sinds 1 januari ’20 is onze naam 

veranderd in Majoor & Klumper Makelaars en 

Taxateurs. Alyssa is compagnon geworden van 

Marc, Linda regelt nog steeds alles op kantoor 

en onze nieuwe collega Sandro kun je zowel 

“binnen als buiten” treffen. Naast liefhebbers 

van Gorssel, Eefde, Zutphen en omgeving zijn 

wij zeker ‘in’ voor een goede samenwerking. 

Wat jouw wens ook is, groter of kleiner 

wonen, met of zonder tuin, een kluswoning 

of een “instapklare” woning, appartement of 

nieuwbouw, alles komt bij ons voorbij. Wij staan 

graag voor je klaar. Ons kantoor is aangesloten 

bij de NVM en wij hechten veel waarde aan 

een plezierig, open maar bovenal vertrouwelijk 

contact. Op onze nieuwe locatie hebben zich 

bij ons gevoegd: 

2. Sjeep vormgeving: voor de allerleukste 

ideeën, logo/huisstijlontwerp. Zit je verlegen om 

een beetje creativiteit, neem dan contact op 

met Ellen Bomhof 06 423 78 104 of ellen@

sjeepvormgeving.nl. Naast de huisstijlbewaking 

verzorgt Ellen voor het grootste deel onze 

uitingen op Facebook en Instagram.

3. Pascale Drent Fotografie: als je jouw 

woning via ons besluit te verkopen, dan komt 

Pascale de foto’s maken. Een groothoeklens 

gebruikt zij alleen in noodgevallen, doorgaans 

maakt Pascale de mooiste foto’s met haar 

goede gevoel voor ruimte, sfeer en de juiste 

invalshoek! Naast woningfotografie kun je 

Pascale ook vragen voor trouwfoto’s of andere 

fotoshoots. Pascale is bereikbaar op 06 411 22 

654 of info@pascaledrent.nl. 

4. Nieuw Thuis Shop: op zoek naar iets 

leuks voor in huis of een passend cadeautje? 

Bij Nieuw Thuis Shop vind je de leukste 

woningaccessoires in iedere prijscategorie: 

nieuw, tweedehands of handgemaakt.  

www.nieuwthuisshop.nl

Samen verzetten we veel werk en we hebben 

het heel erg naar ons zin op onze nieuwe plek. 

Vanwege Corona hebben we de opening niet 

groots kunnen vieren maar je bent van harte 

welkom op ons nieuwe adres. Natuurlijk zijn 

we, net als alle bedrijven onder “ons dak” ook te

vinden op Facebook en Instagram!

Geen lat te hoog!
Marc Majoor (1)

Sandro van Houdt (1)

Ellen Bomhof (2)

Pascale Drent (3)

Linda Crown (1)

Alyssa Klumper (1/4)



58 SEIZOENSGIDS 2020/2021 v.v. Gorssel

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. Wat was de laatste profclub  
van Douglas?

5. Van welke club kwam Johan 
Cruyff toen hij terugkeerde  
bij Ajax in 1981?

9. Welke spits van Liverpool 
scoorde rond de 100 goals, 
ging naar Juventus en kwam 
daarna terug bij Liverpool?

2. Welke coach leidde deze eeuw 
na 17 jaar wederom de Eagles?

6. Welke PSV-huurling wil niet 
terug naar Eindhoven omdat  
hij zich daar niet thuis voelt?

10. Welke voetballer kwam in 2019 
helaas nooit aan bij zijn nieuwe 
club Cardiff City?

3. Wanneer speelde Marc 
Overmars de meeste 
wedstrijden voor GAE? In 
1990/91 of 2008/09?

7. Welke club debuteerde bij 
oprichting van de Bundesliga in 
1963, degradeerde meteen en 
kwam nooit meer terug.

11. Bij welke Engelse club speelde 
terugkeerder Ibrahim Afellay?

13. Welke Helmonder debuteerde 
in 1987 tegen Polen en 
eindigde zijn interlandcarrière 

 in 1992 tegen Polen?

4. Wie is de laatste buitenlander 
die ooit terugkeerde bij GAE?

8. Welke speler van Vitesse was 
in 2014 niet welkom op een 
trainingskamp in de Verenigde 
Arabische Emiraten?

12. Welke speler begon bij De 
Graafschap, ging o.a. naar PSV 
en eindigde bij De Graafschap?

14. Welke Italiaanse speler zou in 
korte tijd na zijn Corona tijd 
volgens zijn club 8 kilo zijn 
bijgekomen?



 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

Quiz(je)



Dezelfde 
 kleuren,
dezelfde
passie!


