
Als jullie dit lezen dan hebben we er alweer een paar weken lockdown op zitten, 

en is het nog geen medio december maar staan we al wel met 1 been in de 

winterstop. Een voetbalseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni en het afgelopen 

seizoen hebben we voortijdig moeten beëindigen medio maart. Na een peri-

ode van stilstand, leek er toch weer enig zicht te komen op een herstart van 

de voetbalcompetitie voor de jeugd en de senioren, echter bleek al snel dat er 

aanvullende beperkende maatregelen nodig waren om de verspreiding van Covid-

19 te stoppen. Eerst zonder publiek, wat op zich natuurlijk ook een bijzondere 

gewaarwording was, en niet veel later gevolgd door een complete halt van de 

voetbalwedstrijden, trainingen konden nog wel doorgeven voor de jeugd, en in 

die fase zitten we nu. Surrealistisch, zou misschien wel het juiste woord hiervoor 

zijn. De KNVB telt ongeveer 1 miljoen leden, en met ouders en broertjes en 

zusjes erbij, zijn dat natuurlijk een heleboel mensen bij elkaar, die uiteraard voor 

veel bewegingen zorgen.

Het is voor v.v. Gorssel een enorme uitdaging om de club door deze storm te 

leiden, niet bij de pakken neer te gaan zitten en de positieve lichtpuntjes te blijven 

herkennen. We hebben geen noemenswaardige afmeldingen van leden, uiteraard 

verlaat er zo af en toe iemand de club, maar daarentegen vindt de “oudere” jeugd 

ook weer haar weg terug naar v.v. Gorssel. Ook de sponsoren blijven v.v. Gorssel 

trouw, hier geldt ook weer dat er een enkeling stopt, andere keuzes maakt, maar 

het is ook lovend om te zien dat er zich nieuwe sponsoren zich aanmelden, in 

deze roerige tijd, en zich willen verbinden aan v.v. Gorssel.

Een andere inkomsten bron voor de club is natuurlijk de kantine omzet en die 

blijft tot op heden natuurlijk ver achter, geen inkomsten maar natuurlijk ook geen 

inkoop, dus dat maakt het enigszins dragelijk. Nieuwe initiatieven worden gesmeed 

en oude tradities zoals de Oliebollenactie staan op de planning. Houd alles in de 

gaten, de website, de sociale media en de wandelgangen, want we willen je graag 

op de hoogte blijven houden van alle ontwikkelingen rondom de club.

Blijf gezond!

Het Bestuur

GeelzwartGazet
GeelzwartGazet is de nieuwskrant van v.v. Gorssel
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Nieuws

Geboren!

Donderdag 15 oktober 17.07 uur geboren: Isa Dalhuisen. 

Agenda

Hoofdtrainer
Vanaf het seizoen 2019-2020 staat v.v. Gorssel 

1 staat onder leiding van Donovan Tegelaar. 

Echter heeft Covid-19 te vroeg een einde 

gemaakt aan het voetbalseizoen, en ook het 

huidige seizoen beleeft een moeilijke fase. We 

hopen dat we nog wel alle wedstrijden uit de 

competitiereeks kunnen spelen, en wel tot en 

met juni 2021. 

We gaan er maar van uit de seizoen 2021/2022 

een “normaal” volledig seizoen wordt, en de 

trainer heeft ook uitgesproken dat hij graag 

het 3e seizoen bij v.v. Gorssel wil gaan strijden 

voor een koppositie. Na intern overleg met het 

bestuur en een afvaardiging van het 1e elftal 

heeft het bestuur besloten om ook voor seizoen 

2021/2022 Donovan Tegelaar aan te stellen als 

hoofdtrainer van v.v. Gorssel 1. 

31 december 2020

Oliebollen Actie

1 Januari 2021

Online Nieuwjaarsborrel (via ZOOM/Teams)

15 januari 2021

Herstart competitie

Medio Februari 2021

Start voorverkoop Loterij

Voorjaar 2021

Algemene Ledenvergadering

Winter
stop...!



V.V. GORSSEL

OLIEBOLLEN
AKTIE!
PRIJZEN

20 oliebollen € 17,50

10 oliebollen € 9,50

5 oliebollen € 5,00

Bestel online op onze website 

of via de bon op de achterzijde

Op 31 december worden er weer oliebollen gebakken op de club, dit jaar alweer voor de derde keer! 

Bedacht en georganiseerd door betrokken ouders van jeugdleden om zo op ludieke manier geld in te 

zamelen voor de club. Dit jaar is het extra geld nog meer welkom dan voorheen aangezien er door de 

sluiting van de kantine n.a.v. de Corona-maatregelen veel minder inkomsten zijn voor v.v. Gorssel.

De Corona-regels laten het dit jaar helaas niet toe dat er huis-aan-huis bij kaartjes worden verkocht door 

jeugdleden zoals voorheen gebeurde, maar het organisatieteam heeft een creatieve oplossing bedacht: er 

zijn flyers in de maak die binnenkort huis-aan-huis worden verspreid. Met deze flyer kunnen de oliebollen 

alvast besteld worden en bij het afrekenen kan je ervoor kiezen om een extra donatie te geven aan de club. 

Het bestellijstje kan men in de brievenbus doen bij v.v. Gorssel, via de Whatsapp doorgegeven  

(06-4455776) of online bestellen via de website. Betalen kan bij het afhalen of via een tikkie. Het afhalen 

op de club is op 31 december tussen 11.00 en 13.00 uur. Thuis laten bezorgen kan ook voor 2 euro extra. 

Natuurlijk gebeurt alles Corona-proof, van bakken, afhalen tot aan het bezorgen!

Een mooie gelegenheid om ook de maatschappelijke betrokkenheid van de club te laten zien: zo werden 

de afgelopen twee jaren al oliebollen uitgedeeld bij de Borkel door jeugd en selectieteam leden, uiteraard 

gekleed in cluboutfit. Ook dit jaar worden de inwoners van de Borkel zeker niet vergeten. Er wordt nog 

nagedacht over een leuke manier waarop dit Corona-proof kan worden gedaan. Deze hele actie is opgezet 

en wordt uitgevoerd door een groep vrijwilligers die de club een warm hart toedragen. Steun hen en de 

club door alvast je bestelling door te geven voor je oliebollen op oudejaarsdag!

Acties
Per 1 juli 2020 is de contributie voor 

onze vereniging als volgt:

• Volwassenen    
47,50 / kwartaal

• Jeugdleden t/m 17 jr.   
35,00 / kwartaal

• Starters (Benjamins)   
12,50 / kwartaal

• 45+ leden 
 (vrijdagavond competitie)  

27,50 / kwartaal
• Niet spelende leden   

15,00 / kwartaal

Contributie
Het algemeen bestuur bestaat uit: 

• Job Dietrich

 voorzitter algemeen bestuur

• Hilde Steenbakker

 Secretaris

• Vacant

 Penningmeester

• Vacant

 Sponsoring

• Vacant

 PR & Communicatie

• Jack Bötzel 

 Accommodatiezaken

• Vacant

 Voetbalzaken

• Frank Wouterse

 Voetbalzaken (jeugd)

Bestuur

Redactie v.v. Gorssel Gazet
Het redactie van de v.v. Gorssel Gazet bestaat uit: Jaco Koster, Ton Scholten, Carmen Stuitje, 

Maaike Smit, Stef Bruggeman, Jurgen Jansen, Hidde Obdeijn. 

Wil jij ook bij de redactie? Neem dan even contact op met een van deze personen.

Nieuwe bordsponsoren

Vraag?

Gaat de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) in december 2020 door?
Nee. We mogen de ALV een aantal maanden opschuiven. Daarom is er besloten om de ALV door te 

schuiven tot in elk geval ná de jaarwisseling. In de komende periode wordt er bekeken of we in het 

begin van het nieuwe jaar een ALV kunnen houden. Als we de ALV niet langer kunnen uitstellen dan 

houden we deze zo nodig digitaal. We houden jullie op de hoogte.



Tijd voor een nieuwe uitdaging? 

Word scheidsrechter!
Geen wedstrijd kan gespeeld worden zonder een scheidsrechter. 

Als scheidsrechter lever je een grote bijdrage aan het voetbal-

plezier van voetballers en supporters. Daarnaast kun je jezelf op 

persoonlijk vlak sterk ontwikkelen. Snel schakelen, beslissingen 

nemen en vervolgens deze ook uitleggen en (non-)verbaal commu-

niceren. Zaken die voor een scheidsrechter van belang zijn, maar 

ook naast het veld goed van pas komen. Gijs Kamphuis weet als 

clubscheidsrechter hoe het werkt

1. Vanwaar de keuze om scheidsrechter te worden?

 Volgens mij ben ik rond mijn 14e begonnen met fluiten. Eerst floot ik vooral 

op klein veld, de JO11 en JO9. Ik vond het altijd interessant om te zien dat 

mensen wilden fluiten, terwijl je soms toch wel de gebeten hond bent. Ik 

merkte dat ik het steeds leuker vond om de leiding te hebben tijdens een 

wedstrijd en ook het communiceren met de spelers vond ik steeds leuker 

worden. Vanaf dat moment fluit ik bijna elke zaterdag.

2. Op welke manier ben jij bij de KNVB terecht gekomen als 

scheidsrechter? 

 Via v.v. Gorssel kreeg ik een cursus “Verenigingsscheidsrechter” aangeboden 

die werd georganiseerd vanuit de KNVB. Deze cursus is niet verplicht om 

te mogen fluiten, maar tijdens de cursus krijg je wel veel informatie over 

bijzondere situaties en kun je ook ervaringen delen met anderen. Met deze 

cursus mag je (nog) niet voor de KNVB fluiten. Daarvoor moet je een ver-

diepende cursus volgen. Je fluit dan een aantal wedstrijden bij andere clubs, 

waarbij je begeleid wordt door een begeleider vanuit de KNVB. Vooralsnog 

is dat niet haalbaar voor mij, omdat ik zelf ook nog op de zaterdag voetbal. 

Mocht ik in de toekomst niet meer voetballen, dan zou ik het zeker leuk 

vinden om voor te KNVB te fluiten.

3. Moet je er veel voor doen en/of laten? 

 Dat valt best wel mee. Ik zorg elke zaterdag ervoor dat ik minimaal 30 

minuten voor aanvang van de wedstrijd omkleed aanwezig ben. Op zich 

is het niet noodzakelijk om er zo vroeg van tevoren er zijn, maar ik vind 

het altijd fijn om voor de wedstrijd een praatje te maken met de trainers 

om een indruk te krijgen met wie ik te maken heb. Na de wedstrijd ben ik 

meestal nog zo’n 10 minuten aanwezig om de eindstand in te vullen. Al 

met al ben je er één morgen mee bezig.

4. Hoe kunnen wij Gijs Kamphuis omschrijven als scheidsrechter? 

 Ik denk dat ik een scheidsrechter ben die veel probeert door te laten spelen. 

Daarnaast ben ik een rustige scheidsrechter, die niet meteen fel in discussie 

gaat.

5. Wat zijn je hoogtepunten als scheidsrechter tot nu toe? 

 Ik denk dat het fluiten op het internationale toernooi in Eefde mijn hoog-

tepunt is geweest. Veel publiek en buitenlandse teams. Daarnaast mocht 

ik ook de finale fluiten.

6. Heb je ook al dieptepunten meegemaakt? 

 Tijdens één van mijn eerste wedstrijden op klein veld is het wel eens voor-

gekomen dat ouders begonnen te schreeuwen naar me op het moment dat 

zij vonden dat ik fout zat. Ik weet nog dat ik dat toen erg vervelend vond, 

zeker omdat je om 8 uur ’s ochtends voor hun kinderen staat te fluiten. 

Ook heeft een trainer wel eens gezegd dat hij een klacht tegen me in ging 

dienen. Nu kan ik zulke momenten prima naast me neerleggen, omdat 

het meer iets zegt over die ouders/trainers dan over mij. Na de wedstrijd 

kunnen ze het prima met mij over bepaalde momenten hebben, want ik 

sta altijd open voor feedback, maar tijdens de wedstrijd heb ik daar geen 

behoefte aan.

7. Hoe denk jij dat de voetballers jou zien als scheidsrechter? 

 Ik hoop dat ze het fijn vinden dat ik hun wedstrijden fluit. Ik denk dat ze 

over het algemeen wel positief over me zijn, ook al stoort iedere voetballer 

zich wel eens aan de scheidsrechter.

8. Waar erger jij je met meest aan als scheidsrechter? 

 Ik erger mij het meest aan spelers die zich aanstellen tijdens de wedstrijd 

en vervolgens maar blijven zeuren bij je.

9. Kan iedereen scheidsrechter worden denk je?

 Ja natuurlijk, het fluiten van wedstrijden leer je het best door het te doen en 

te leren van bepaalde situaties. Daarnaast zou je bijvoorbeeld bij de JO11 

en JO9 kunnen beginnen als “spelbegeleider” zoals dat tegenwoordig heet. 

Dan sta je buiten het veld, maar kun je toch beslissingen nemen.

Wil jij jezelf ontwikkelen en vind je het leuk om ervoor te zorgen dat voetballers 

op een sportieve en plezierige manier met elkaar de strijd aangaan? Of wil 

je meer informatie over de mogelijkheden binnen onze club? Stuur dan een 

e-mail naar info@vvgorssel.nl en wij nemen contact met je op.

Interview ScheidsrechterComplex

Onderhoud
velden
Nu de winterstop eerder is ingevallen, is het 

voor het veldonderhoud een mooie periode 

om de najaars-werkzaamheden vervroegd 

uit te voeren. Op de foto zie je de firma Hof-

meijer uit Voorst de velden bezanden met 

een Bredal breedstrooier. Er wordt erg fijn 

zand op de toplaag van het veld aangebracht, 

waardoor de toplaag wat verschraalt wordt. 

Door het achterblijven van maaisel en het 

afsterven van plantenwortels neemt het 

organische stofgehalte van de toplaag van 

een sportveld jaarlijks toe. Via zode bezan-

den is het organische stofgehalte op peil te 

houden waardoor het speeloppervlak stroef, 

stevig en waterdoorlatend blijft. Een vette 

en zachte toplaag speelt niet alleen minder 

goed, het levert ook veel bespelingschade 

op, met hoge reparatiekosten als gevolg. 

Het zand is geleverd door Kamphuis uit 

Epse tegen een gunstig tarief, ook weer een 

trouwe sponsor van v.v. Gorssel. Tot slotte 

wordt de toplaag geprikt met een prikrol, 

hierdoor wordt de toplaag belucht, en wordt 

de wortelgroei gestimuleerd.



De voetbalvader JO17/JO15 

Gorssel 4 

Haha, wat een grappige filmpjes komen er weer 

voorbij in de oudergroep-WhatsApp. Ik probeer 

nóg grappiger te zijn met mijn favoriete gifjes. Ver-

schillende smileys en duimpjes volgen en met een 

filmpje van Irma Sluis is de kolder compleet. De daar-

opvolgende WhatsApp van de coach heeft niets met 

grappige filmpjes, gifjes of de doventolk te maken. 

“Namens het bestuur wil ik u…”, ik zie bij het bericht 

ook nog een bijlage met het woordje ‘enquête’. Heb 

ik net een leuk onderonsje met de andere ouders, 

komt het bestuur weer langs. Ik leg snel mijn telefoon 

weg en houd me voor die WhatsApp wel op een 

ander moment te openen. Meestal moet je immers 

iets doen als je een dergelijke enquête invult. Ach, 

dat waait wel over. 

Mijn mobiel ligt op de kast en kijk nog even snel 

of er nog nieuwe berichten zijn. In elk geval niet 

in de oudergroep-WhatsApp; kennelijk heeft ieder-

een hetzelfde gevoel als ik want de reeks grappige 

berichtjes kent met de WhatsApp namens het 

bestuur een bruut einde. Een week later is de wind 

toch weer opgestoken als de coach zich wederom 

meldt: “Helaas hebben nog weinigen gereageerd 

op de enquête, hopelijk hebben jullie na het vele 

lachen om de filmpjes vorige week nog energie over 

om die in te vullen.” Fijn zo’n sneer, alsof dat het 

enthousiasme vergroot om een enquête in te vullen. 

Inmiddels speelt zich inmiddels het volgende filmpje 

in mijn hoofd af: ik vul iets in, ik word benaderd en ik 

kan geen nee meer zeggen. Een onbekende kracht 

van boven en wellicht geboren uit een van huis uit 

meegekregen drang naar gemeenschapszin lijkt me 

desalniettemin te dwingen de bijlage tóch maar te 

openen. Onderaan staat ‘1 van 5’ en ik vraag me af 

of er zó veel vragen te stellen zijn. Nou, naam invullen 

en mailadres lukt me wel, maar ik voel de eerste 

druk op de borstkas als ik ook mijn telefoonnummer 

moet invullen. 

“Straks gaan ze me nog bellen”, bedenk ik me, dan 

komt het allemaal wel heel dichtbij. Ik vul mijn vaste 

nummer in zodat ik in elk geval niet gewhatsappt 

kan worden. Voor de zekerheid noem ik ook maar 

een mailadres wat ik niet al te vaak gebruik. De 

overgang van de eenvoudige administratieve 

vragen naar de inhoudelijke vragen is plots 

wel een grote! Men valt gelijk met de deur 

in huis, de ene na de andere commissie 

kan kennelijk mensen gebruiken gelet op 

de verschillende opties die ik telkens aan 

kan kruisen na “Ik wil de volgende functie 

bekleden:”. Bestuur, hm nee. Technische 

commissie, euh nee. Werkgroep Accommo-

datie, tja eh nee ook niet. Terwijl het ene na het 

andere invulhokje maagdelijk wit blijft ben ik plots 

beland bij: “Nee, ik kan niet of wil geen bijdrage 

leveren aan een commissie. Vul hieronder de reden 

in.” Tjemig, vroeger stond dat er toch nooit? En nu 

moet je opeens ook een reden invullen? 

Twee jaar geleden ben ik nog klaar-over geweest bij 

de Sinterklaasintocht en bij de Bolderhoek heb ik 

diverse malen fakkels uitgedeeld. “Pap, accountant 

schrijf je toch met twee c’s?” Met enige desinteresse 

knik ik naar mijn zoon en bedenk weer snel hoe 

ik onder de vraag uit kan komen. Opnieuw word 

ik gestoord door zoonlief die me vraagt of ik nou 

bij KPN werk. Met enig chagrijn in mijn stem zeg 

ik dat het niet KPN is maar KPMG. “O ja” hoor ik 

‘m zeggen en ‘neehee’ als ik vraag dat als het een 

schoolopdracht is hij niet te veel over mij moet vertel-

len. Ik wend me weer tot mijn digitale kwelgeest, de 

enquête. Het klinkt ook zo definitief: “Nee, ik kan niet 

of wil geen bijdrage leveren aan een commissie.” 

Omdat ik álle vrije tijd in rook bij een ‘ja’ zie opgaan 

besluit ik toch de harde weg te handhaven. Nee. 

Nee. Nee. Maar om naar de volgende vraag te gaan 

moet ik toch echt een reden invullen, getuige de rode 

asterisk. Het is wel erg laf om alleen een punt te note-

ren, maar die valt bij het nakijken vast niet op zo kan 

ik toch naar de volgende bijlage. Op pagina 3 van 5 

komt de volgende hindernis, na wederom weer lege 

hokjes achtergelaten te hebben, komt er weer zo’n 

lastige vraag “Nee, ik kan niet of wil geen hand- en 

spandiensten leveren. Vul hieronder de reden in.” 

Pagina 4 wijkt niet af van het vorige patroon. “Nee, 

ik kan of wil geen team trainen”, “Nee, ik kan of wil 

geen wedstrijden fluiten”, “Hebt u zelf nog ideeën?” 

Nee sorry, ook niet. Nee, nee, nee. Met een knoop 

in de maag druk ik op verzenden. 

Niet veel later word ik gek genoeg gebeld door de 

voorzitter. “Echt heel fijn dat je je beschikbaar stelt 

voor de financiële commissie. Met jouw KPNG erva-

ring …” Met wat stamelende ‘ja’s’ hang ik uiteindelijk 

op. Mijn blije zoon staat naast mij. “Leuk pap! Word 

jij de nieuwe pennenmeester van onze club? Mam 

zei dat jij dat vast leuk zou vinden. De coach vroeg 

ons namelijk of we ‘m ook wilden invullen en met 

ideeën konden komen. Toen dacht ik, hé ik ga pap 

verrassen!”

De enquête...

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

JO17/JO15 sweaters
Dit jaar trainen de jongens van JO15 en JO17 in mooie sweaters van Hummel in de clubkleuren, bedrukt 

met initialen en het logo van v.v. Gorssel! De sweaters worden tijdens zowel de training als de wedstrijd 

verplicht gedragen. En met plezier, want de jongens dragen liever deze sweater dan een trainingsjack. 

Twee jaar geleden werden vergelijkbare sweaters ook al door de jongens van de JO15 gedragen. Nu 

twee jaar later, waren de meeste jongens eruit gegroeid en spelen ze inmiddels in de JO17. Als team 

onder leiding van Frank Wouterse hebben ze met elkaar besloten weer een nieuwe sweater te kopen, 

voor eigen rekening. Inmiddels een nieuwe lijn uitgekomen bij Deventrade. Wederom werden de initi-

alen van elke speler en het logo van v.v. Gorssel erop gedrukt. Dit bleef natuurlijk niet onopgemerkt en 

nu heeft ook de complete JO15-1 en een deel van JO15-2 deze sweaters aangeschaft. Je zult ze vast 

regelmatig in het dorp zien fietsen of lopen, omdat de ze zo fijn zitten! Mochten er nog meer teams 

of leden zijn die deze sweater willen hebben kan dat individueel of per team besteld worden via de 

website van v.v. Gorssel: https://clubs.deventrade.com/vv-gorssel

Nieuwe keeper
Bij Gorssel 4 hebben ook wat verschuivingen plaatsgevonden, dit elftal heeft als kern een groep trouwe 

en ouwe voetballers. Zo af en toe moeten spelers van dit elftal rust nemen i.v.m. slijtage aan de lede-

maten, of zelfs stoppen omdat de herstelperiode te lang duurt na een inspannende wedstrijd op de 

zaterdag. Dit is ook het geval bij de keeper Gustavo Segura, een bijzonder charismatisch persoon, die 

ons vaak van een nederlaag wist te behouden door zijn goede optreden tussen de palen. We hebben 

echter een waardige vervanger gevonden, een sponsor van v.v. Gorssel die normaliter niet de bal met 

de handen pakt, maar krachtig optreedt in het veld en zijn voeten laat spreken. Erik Jan Bruggeman is 

nu de sluitpost van Gorssel 4 en in zijn passende oranje outfit is hij een schrik voor iedere opkomende 

aanvaller die denkt te kunnen scoren. Op de foto zien we de kenmerkende stijl van EJ, de sluitpost.



Column

De foto
‘n Stuksen schrievm is as ‘n wedstried spöllen. Eer a-j der an begint mo-j naodenken aover ‘n plan 

um oew doel te bereiken. Plat schrievm kö-j op verschillende menieren doon. Ik kieze der noe veur 

um de spelling en woorden zo te gebruken dat iederene ‘t kan laezen. He-j toch nog meuite um 

mien tekst te begriepm, laest dan hardop, want de boodschap dee-k hebbe geet mien an ‘t hatte.

Herinneringn komt vake in beelden op in oew gedachtn. Andersumme kan ok, da-j ‘n beeld zeet en 

dat oew gedachtn afdwaalt. Op zo’n moment könt warkelijkheid en  vermoedens deur mekare gaon 

loopm. Dagenlang kö-j nog an ‘t denkn blievm aover ‘n biezunder veurval of dee ene name. Ho zat ‘t 

ok alweer? Aover dat laatste schreef Hella Haasse ooit ‘n verhaal - Het Portret. Bie ‘t verdelen van de 

arfenis kump ‘n foto baoven water van een familiegezelschap, daor steet een onbekende man op. 

Kö-j oe veurstellen hovölle fantasie daor op lös elaoten kan wodden? Hee liekt op Jantje, de zönne 

van tante Toos. Of, ‘t gerucht rond Tante Marie ging rond dat ze ooit wat had met ‘n andere kaerl. Zol 

hee dat waen? A-j neet oppast herschrief iej met mekare de geschiedenis naor eigen inzicht, wens 

of gedachte; umdat gin mense weet ho ‘t precies zat.

Mien herinneringen an ‘t voetballen bie Gorssel begint ongeveer in 1960. Op ‘t knollenveld achter De 

Roskam, waor ok peerdesport wodden bedreven, maken den olden Klein Baltink op zaoterdagmonn ‘t 

veld in odder. Gaten dichten, kalklijnen trekken, stippen veur de penalties en de aftrap, netten in ‘t doel 

hangen en op elken hook van ‘t veld potten hee ‘n vlagge in de grond. Dat was noeste arbeid waor 

wiej gin andach veur hadden. Wiej dachten allene maor an dat pötjen voetballen later op den dag. 

De waardering veur den olden man, en ok veur zien zönne, kwam pas jaoren later baoven drieven. 

Der bunt ‘n helen hoop herinneringen van binnen ‘t veld en buten ‘t veld. In 1973 was ‘t, net as noe, 

ok crisis, maor ton moch der wel evoetbald wodden. De ölliecrisis brach ons autoloze zundagen. Juust 

op de dag da-w ons pötje voetbal spöllen mosse wiej de auto laoten staon. Naor Twello en Terwolde 

fietsen wiej aover de A1 naor de andere kante van de Iessel. Kwestie van ‘n uur eerder opstaon. 

In mien hele voetbalcarriére he-k één keer de vreugde van ‘t kampioenschap meugen preuven. In ‘t 

seizoen 1970-1971, ‘t laatste jaor van mien juniorentied, wodden wiej kampioen. In Duustervoorde 

ging Voorwaarts deran en de hoogste eer was veur ons. Prachtige herinnering. Maor…………….

De foto van dát elftal is nargens meer te vinnen. In gin enkele prissentatie of expositie van ‘n jubileum 

bun-k ‘m tegen ekommen. Hee is der wel ooit ewes. Hier en daor naovraogen hef mien niks op 

eleverd. Ik hebbe ‘n antal namen nog in gedachten, de rest is gissen. Den foto he-k neudig um de 

geschiedenis van dat moment volledig in beeld te kriegn. Anders dan in Het Portret, zal dit plaatje 

wel dudelijkheid brengn. Kommend veurjaor is ‘t vieftig jaor elene dat mien sportieve hoogtepunt bie 

sportclub Gorssel plaatsvon. ‘t Zol mooi waen as de kampioensfoto nog argens veur den dag kump.    

Joop Hekkelman

Bedankt!

Rabo Club Support
Ook dit jaar heeft v.v. Gorssel weer meegedaan met de actie van de Rabobank Club Support, dit heeft 

geresulteerd in een cheque van 612,12 euro. Hiermee worden kleine doeltjes aangeschaft. Dank 

voor jullie stem.



Cijfers, 
nummers, 
getallen

4300 Oliebollen zijn er 

gebakken vorig 

jaar met de actie 

op Oudejaarsdag, Dit jaar gaan we voor 5000 

overheerlijke oliebollen.

4000 Ook v.v. Gorssel 

heeft aangeklopt 

bij de Rijksover-

heid toen de steunmaatregelen beschikbaar 

kwamen, en heeft naast de tegemoetkoming 

in de loonkosten ook nog 4000 euro als steun-

bedrag ontvangen.

8 In de v.v. Gorssel limo kunnen een 

heleboel mensen in vervoerd worden, 

en naast de chauffeur kunnen er dus 

8 volwassenen plaatsnemen op de 3 banken.

10 Dat is de tussenstand van het 

aantal doelpunten van de actie 

van v.v. Gorssel 2 “scoren voor  

je club” en inmiddels een bedrag van bijna 1800 

euro, het is nu winterstop maar het lijkt erop dat 

we het hele seizoen nog afmaken tot en met 

juni. Dus dat belooft nog veel doelpunten.

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

Al acht maanden lang leven we nu met het coronavirus. Een tijd 

waarin stadions en kantines leeg blijven en je op Sportpark Gerstlo 

een speld kunt horen vallen. Het doet de voetballiefhebber pijn 

en het verlangen naar ‘vroeger’ groeit met de dag. Het verlangen 

om op zaterdag zelf een balletje te trappen of om je zoon, dochter, 

vriend of vriendin aan te moedigen langs de lijn. Dat ouderwetse 

matchday-gevoel. Dat gevoel zullen we voorlopig ook nog niet 

hebben, maar wat missen we het ontzettend.  

Het mooiste aan de zaterdag is de voetbalwedstrijd. Voor de één staat die 

in het teken van de eerste en de tweede helft en de ander kan weer niet 

wachten tot de derde helft begint. Het lekkere gevoel waarmee je samen 

het veld op stapt. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat, maar dat je het 

samen met z’n allen doet. Samen de wei in met de zwarte broek en gele trui. 

Tijdens de wedstrijd is er de volle focus op de overwinning. Aanmoedigingen 

vanaf de zijlijn of motivatiespeeches van de coach in de rust helpen het team 

om de 3 punten over de streep te trekken. Het is ouderwets genieten. Wel of 

geen 3 punten, na de wedstrijd wordt er een AA’tje of een biertje genuttigd in 

de kantine met uiteraard een ‘balletje van pluis’ erbij. Als we aan deze typische 

zaterdagen terugdenken, krijgen we allemaal een beetje heimwee naar het 

voetbal. Naar de kantine. De gezelligheid en de mensen. 

In 2020 is alles nou eenmaal even anders. Een pandemie die we allemaal 

wel kunnen schieten en de anderhalve meter die onze strot uit komt. Laten 

we met z’n allen hopen dat 2021 ons weer het matchday-gevoel biedt. 

Dat we weer samen kunnen juichen en langs de lijn kunnen staan, zonder 

mondkapje. Dat we samen een drankje kunnen doen in de kantine en elkaar 

na afloop de hand schudden. 

Nieuwe meiden
Een aantal jaar geleden is v.v. Gorssel gestart met het meidenvoetbal. De leeftijdsgroep waar toen mee 

gestart is, waren de 12/13-jarigen, en het eerste team waarin deze groep speelde was de MO13. We 

zijn nu een aantal jaar verder en inmiddels is deze groep een MO19 geworden. Meiden Onder de 19, 

met hier en daar een uitzondering. Er zijn wat meiden gestopt, en er zijn er weer een paar bijgekomen, 

al met al een hele gezellige groep die vooral veel plezier heeft in het potje. Het is altijd leuk als er nieuwe 

aanwinsten bij komen, en ook dit seizoen zijn er weer een paar toppers bijgekomen; Jet Boschloo en 

Jamie van Roosmalen.

Heimwee naar de zaterdag...

MO19 

Selectie v.v. Gorssel JO19
Seizoen 2020/2021

Naam: Jet Boschloo

Leeftijd: 18 jaar

Woonplaats: Gorssel

Studie / Werk: Transport & logistiek

Lekkere muziek: Metallica,

 Nothing but Thieves, 

 Muse, Pearl Jam

Favoriete eten: Lasagne

Leuke sporten: Voetbal

Vakantiebestemming: Mexico

De vrijdagavond:  Een drankje

Naam Jamie van Roosmalen

Leeftijd: 18 jaar

Woonplaats: Harfsen

Studie / Werk: Tussenjaar/ werken bij

 Jumbo

Lekkere muziek: Alles van Tupac en Nas

Favoriete eten: Sushi (heel erg standaard,)

Leuke sporten: Voetbal en volleybal

Vakantiebestemming: Overal waar de zon schijnt

De vrijdagavond:  Veel te lang Netflix kijken, 

 oeps…

Jeugtrainergezocht voor onze JO19!
Voor het seizoen 2021/2022 zijn we nu al 
op zoek naar een enthousiaste jeugdtrainer 
voor de JO19. Is dat iets voor jou? Neem dan 
even contact met ons op.


