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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

It’s only advertising and that’s what it is!
Base Six | Elfuursweg 3, 7213 EK Gorssel | 06 430 69 258 | info@base6.nl | www.base6.nl |

UW BETAALBARE 
STUDIO VOOR 
ONTWERP EN DTP
Base Six werkt o.a. voor: Thermen Bussloo, Gemeente Lochem, Telego, 

TSB ICT, Blatt&Bohne, Eppink Deventer, Mühlenkord German Cars,

Cosy Country Store, Eetcafé de Hoek, Swits Vintage Fashion Company

verder verzorgen wij de communicatie van IJsseljazz, Openluchttheater 

Gorssel, v.v. Gorssel en ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon.

LOGO’S | ADVERTENTIES | FOLDERS | HUISSTIJLEN | CONCEPTEN | 3D MODELLEN 
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Voorwoord

Na een uitermate lange periode van stilzitten, 

beperkingen, lockdown, mondkapjes, vaccinaties 

en niet kunnen voetballen is nu de tijd aangebro-

ken dat we (vooralsnog) een compleet seizoen 

kunnen gaan spelen. Lekker doordeweeks trainen, 

zaterdag de wekelijkse rituelen van de uit- en 

thuiswedstrijden; “Hoe laat verzamelen we?”, “Is 

iedereen er?”, ”Wie is de scheidsrechter?”, “En waar 

moeten we eigenlijk heen?”

Al dit soort normale zaken lijken een eeuwigheid 

geleden, en ik kan me voorstellen dat de spelers 

hier weer zin in hebben, maar dit geldt zeker 

ook voor de ouders / begeleiders. De opa’s en 

oma’s die graag weer naar hun kleinkinderen 

willen kijken, naar de vorderingen die ze maken, 

het plezier dat ze aan het spelletje beleven, erg 

belangrijk voor ons allemaal.

Onze club, v.v. Gorssel opgericht in 1933,  is een 

vereniging met veel historie, iets waar we trots 

op kunnen zijn. Een leuk artikel met foto hier-

over is iets verderop in ons magazine te vinden. 

11 mannen met een leren bal, tricot shirtjes en 

een humeurig gezicht….prachtig! We kijken met 

respect terug naar het verleden, en zo hoort het 

ook, maar hoe zit onze club er eigenlijk uit na 

100 jaar, waar staan we in 2033? Het lijkt zo ver 

weg, maar het is o zo dichtbij. We starten nu met 

seizoen 2021/2022 en dat betekent dat we over 

ruim 10 jaar ons 100 jarig bestaan gaan vieren. 

Sedert 1972 voetballen we nu aan de Markeweg, 

een sportboulevard, waar de tennis, voetbal en 

zwembad agesitueerd zijn. Al bijna 50 jaar, en 

de afgelopen decennia diverse updates gehad 

op ons Sportpark Gerstlo, en het Bestuur van v.v. 

Gorssel wil graag met jullie de weg naar 2033 

bewandelen.

We zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest 

in de werkgroep Gorsselse Accommodaties, en 

1 van opties is een toekomstbestendige voetbal-

club op de huidige locatie. We hebben 3 velden, 

2 halve velden, kantine en kleedkamers. v.v. Gors-

sel wil graag voorbereid zijn op de demografische 

ontwikkeling van ons dorp, woningen zullen 

gebouwd worden de komende jaren, nieuwe 

kinderen zullen weer op een basisschool gaan 

starten, en daar de aanwas van (jong) volwas-

senen en kinderen zijn wij ervan overtuigd dat 

v.v. Gorssel het 100-jarig bestaan kan realiseren. 

Hiervoor is een outlook / visie naar de toekomst 

nodig en belangrijk, en die willen we graag uit-

dragen en delen met jullie, maar tegelijkertijd 

ook met jullie in gesprek gaan om die stip op 

de horizon gezamenlijk, schouder aan schouder, 

te bereiken. Duurzaamheid, toekomstbestendig, 

efficiënt, laagdrempelig, open club, sociale maat-

schappelijke cohesie zijn kernwoorden die de 

komende jaren veelvuldig voorbij zullen komen. 

Succes.

Job Dietrich, voorzitter v.v. Gorssel

We mogen weer...

Het algemeen bestuur van v.v. Gorssel

bestaat bij het verschijnen van deze 

seizoensgids uit: 

• Job Dietrich

 Voorzitter algemeen bestuur

• Hilde Steenbakker

 Secretaris

• Mascha Albers

 Penningmeester

• Frank Wouterse

 Voetbalzaken

• Jakob Gerrits

 Sponsoring

• Jack Bötzel

 Accommodatiezaken

• Vincent Wesseldijk

 Kantinebeheer

• Patrick Roeterdink

 Bestuurslid

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

Toppers 
van
weleer!

Op deze foto zien we toch weer een stukje his-

torie van v.v. Gorssel. Een aantal stoere mannen 

op leeftijd, die een norse uitstraling gaven aan 

de fotograaf.

V.v. Gorssel heeft in de haar beginperiode ook 

gevoetbald op het grasveld achter de Roskam, en 

achter de mannen zie je kenmerkende wonin-

gen aan de Veldhofstraat. We hebben een aantal 

weten te achterhalen, mocht je nog aanvullin-

gen hebben of correcties weten, laat het ons dan 

even weten, dan passen we het aan.

Grappig om op de details te letten. We zien een 

oude leren bal waar de mannen mee speelden, 

dit zal uiteraard een zware bal zijn geweest, 

helemaal in een natte periode, en ook weer 

er destijds al genoten van een drankje na de 

wedstrijd, getuige de fles met alcohol die subtiel 

aanwezig was op de foto.

Staand: Tom Vreeman, Dolleman, Willem Dom-

merholt, Bruggeman, ?

Knielend: Arie Nijhuis, Winterink, keeper Smalle-

goor, ………, Hietbrink

400ste
Insta-
volger

Ook v.v. Gorssel heeft diverse social media accounts; Facebook, Instagram en Twitter. Enige 

tijd terug zijn we ook begonnen met Instagram, een kanaal wat met name erg populair is 

bij de jongere generatie. We proberen met enige regelmaat foto’s te posten van diverse 

gebeurtenissen of activiteiten. De ene post wordt beter bekeken dan de andere, en we zijn 

dan ook erg trots dat we inmiddels door de 400 volgers grens heen zijn, en hard op weg 

naar de 500ste Insta-volger. Wie wordt het? Ben jij ons nog niet aan het volgen?

De 400ste was niemand minder dan de (ex)leider van de MO19; Linda v.d. Sigtenhorst. 

v.v. Gorssel heeft Linda even in het zonnetje gezet, een bos bloemen aangeboden, en haar 

gefeliciteerd met dit Insta-feit. Ze was erg verrast dat ook hier aandacht aan besteedt werd, 

maar v.v. Gorssel vindt het belangrijk dat iedere vrijwilliger gewaardeerd wordt, die wat doet 

voor de club.

Linda was jarenlang de leider het meidenteam, dat inmiddels een MO19 is. Ze begonnen 

bij de MO13, en al die jaren is Linda erbij betrokken geweest. Ze vindt het niet meer dan 

vanzelfsprekend dat ouders hun steentje bijdragen, en roept een ieder die dat nog niet doet, 

omdat ook de handen uit de mouwen te steken. “Het geeft veel voldoening, en behoort ook 

tot de verantwoordelijkheden, als je kind bij de club voetbalt” zegt Linda.

De 400ste Instagram volger is Linda, en wie weet ben jij de volgende; nr. 500!

P vvgorssel   N @vvgorssel   M Voetbalvereniging Gorssel

Social Media
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Telego Gorssel | Hoofdstraat 35b | Tel. 0575 845 227 | info@telego.nl | www.telego.nl

Telego Vorden | Kerkstraat 1b | Tel. 0575 202 030 | info@telego.nl | www.telego.nl

Alle telecomdiensten
binnen handbereik
Zowel zakelijk als particulier

Kom langs in Gorssel en Vorden!
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Het gezicht achter…

Iedereen heeft inmiddels iedereen een mobiele 

telefoon of een internetaansluiting, om te 

communiceren, snel te reageren op Whatsapp 

berichtjes, Instagram of Facebook zijn zomaar 

een paar sociale media kanalen waar tegen-

woordig bijna iedereen gebruik van maakt. Maar 

wie zijn nou die mensen die je helpen met 

het juiste mobiele abonnement en het bijbe-

horende smartphone advies?

Geboren Rotterdammer

Aan de Hoofdstraat is sinds 2018 Telego geves-

tigd, het bedrijf van Alexander du Buisson en 

Victor Tegelaar; 2 jonge ondernemers die pas-

sievol met hun vak bezig zijn en inmiddels een 

bloeiende zaak in Gorssel en Vorden hebben.

Alexander du Buisson, geboren in Rotterdam 

en op 12 jarige leeftijd naar Gorssel verhuist 

met zijn ouders. Als jong ventje kennis gemaakt 

met paardrijden in de regio Rotterdam en later 

in Gorssel bij de Pasman Manege nog een 

aantal jaar gereden. Waar zijn zakelijke partner 

Victor al op 7-jarige leeftijd bij v.v. Gorssel ging 

voetballen, was dit geen succes voor Alexander. 

Victor heeft zijn hele jeugd periode; pupillen en 

junioren bij v.v. Gorssel gespeeld met vriendjes 

o.a. Martijn Nikkels, Daniel Rattink, EJ Brugge-

man en Bud Wichers. Thans speelt Victor nog 

steeds, inmiddels in het 3e en zijn partner op 

de vrijdagavond bij de Dames VR30.

Beide zijn inmiddels vader, Alexander heeft 

samen met Sabine een dochter (Louise) en 

zoon (Coen), Victor met partner Cirenne zijn 

de trots ouders van zoon Kas. 

Free Record Store

Victor en Alexander hebben vanaf de middel-

bare school al een band met elkaar,   na een 

paar opleidingen komt de een te werken bij 

de Free Record Shop en hengelt de ander ook 

binnen, en daar begint hun samenwerking in 

het bedrijfsleven. Na een aantal jaar, en een 

roerige tijd met het merk Free Record Shop, 

komt Alexander in de telecom wereld terecht, 

en krijgt de smaak te maken bij een bedrijf in 

Vriezeveen/Hardenberg in de telecom, ook hier 

zijn de commerciële vaardigheden van Victor 

gewenst, en hun samenwerking gaat de vol-

gende fase in.

Puzzzelstukjes vallen samen

Na een aantal jaar “voor een baas” gewerkt te 

hebben, krijgen ze de tip om de volgende stap 

te nemen en een eigen zaak te starten. Hun 

binding met Gorssel is sterk en als installatie-

bedrijf Anton Bruggeman de stap neemt om 

een sanitair winkel aan het Nijverheidsplein te 

openen, vallen de puzzelstukjes samen, en een 

win-win situatie is gecreëerd. De ondernemers 

kunnen de sanitair winkel bemannen en tege-

lijkertijd de start maken met hun eigen telecom 

zaak Telego.  Na een aantal jaar besluiten ze op 

eigen benen te staan, en komt de locatie aan 

de Hoofdstraat vrij en nemen ze de volgende 

stap in de zelfstandigheid.

Roulatie systeem

Als je binnenloopt zijn Victor en Alexander niet 

altijd zelf aanwezig, ze hebben een roulatie sys-

teem nu ze ook een vestiging in Vorden hebben 

sinds 2020, en dus zie je bij beide vestigingen 

ook stagelopers; Pepijn, Wout, Rutger of Rik, 

allemaal jongens die iets met voetbal hebben 

en klik met deze 2 ondernemers. Na hun stage 

periode blijven ze hangen bij Telego, wat de 

ondernemers kenmerkt als werkgever voor jong 

talent.

Ook voor energie

Een groeiend bedrijf van 2 enthousiaste jonge 

ondernemers in een snelle wereld van de com-

municatie.   Ze moeten bij blijven met de steeds 

veranderde technologieën, en bieden met hun 

bedrijf en service een betrouwbare zaak voor 

o.a. mobiele telefonie, echter wil je een goed 

aanbod voor een energieleverancier, dan kun je 

ook bij hun terecht.

Nieuwe uitbreiding

Per 1 mei vindt er opnieuw een uitbreiding 

plaats en zal een buitendienst man het team 

komen versterken die zich vooral zal gaan rich-

ten op de klein zakelijke markt. Kortom, een 

trouwe sponsor van v.v. Gorssel die inmiddels 

een top bedrijf heeft opgebouwd in de regio.

www.telego.nl

Telego
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BEGIN  JE  WINST

BIJ  SPORTLOODS

COMING SOON! VANAF MEDIO OKTOBER BESCHIKBAAR 

20% KORTING OP

IEDER

ABONNEMENT

VOOR LEDEN VAN

V.V. GORSSEL 
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De Keizerskroon biedt een prachtige ambiance waarin onze ideeën over gastheerschap tot 
uiting worden gebracht waardoor u culinair kunt genieten. 

Het historische pand met hoge plafonds en prachtige oude schilderijen gecombineerd met 
moderne kunst is een lust voor het oog. 

Culinair ligt de nadruk op de Italiaanse keuken met een voorkeur voor gerechten met tru�el. 
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn denken wij na over wat u wil. Van overnachten 
in een historisch hotel in de binnenstad tot het varen in een bootje over de IJssel met een 

picknickmand gevuld met oesters en andere lekkernijen. 
De Keizerskroon verzorgt ook catering op locatie. 

Met een restaurant, grand café gedeelte, een buitenterras voor en een patio achter, spreekt 
De Keizerskroon een divers publiek aan. 

Voor elk moment van de dag, voor elke feestelijke of zakelijke gelegenheid is het genieten van 
een lunch, kopje ko�e of thee, borrel en/of a la carte diner. 

RESTAURANT • GRAND CAFÉ • ENOTECA • DEVENTER

KeizerskroonKeizerskroon
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onze centerfold, we blijven voor-
zichtig maar het is wel een rete lekker 

kontje! Eens?

natuurlijk, je zat er op te wachten hé,
het kontje...

Voorkant, zijkant, wat wil je nog 
meer...



Complex

Sportpark Gerstlo
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Nieuw meubilair in onze kantine!
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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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Toekomst

Onder welke voorwaarden haalbaar?

De bezuinigingen van de Gemeente Lochem 

vastgelegd in het accommodatiebeleid is lei-

dend voor  alle kernen met maatschappelijke 

voorzieningen, als gevolg hiervan is de vraag 

gesteld aan de Gorsselse partijen die accom-

modaties beheren;  de besturen van de 

Vullerschool, SCC ’t Trefpunt, de Hervormde 

Kerk, Stichting de Gorsselse Zwembaden, Ten-

nisvereniging LTC Gorssel en Voetbalvereniging 

v.v. Gorssel in hoeverre zij een antwoord kunnen 

geven op de vraag; “Onder welke voorwaarden 

is clustering van de accommodaties haalbaar?” 

Na enkele jaren onderzoek, vele uren als vrij-

willigers hier tijd aan besteed, heeft eind 2020 

de Gemeenteraad Lochem besloten om de 

optie clustering van alle accommodaties niet 

verder te willen onderzoeken, en kiest voor 

een alternatieve richting. Hierdoor lijkt het voor 

de sportboulevard; zwembad, voetbal en tennis 

erop dat deze voorzieningen op de huidige loca-

tie gesitueerd blijven, in welke vorm dan ook.

Toekomstbestendige locatie

Dit resulteert voor de v.v. Gorssel in een situ-

atie dat ook de voetbalvereniging gebaat is bij 

een toekomstbestendige locatie, waarbij de 

demografische ontwikkeling van het dorp en 

omgeving en de ambitie van de club leidend 

zal blijven. Graag willen we de komende maan-

den ook deze route onderzoeken, verkennen, 

en met jullie allen bespreken.

Lange termijn keuzes

Wat is nodig op Sportpark Gerstlo, waar liggen 

kansen en wat zijn de beperkingen. Het woord 

wat we steeds in gedachten moeten houden 

is; “toekomstbestendig”, in hoeverre kunnen we 

hier gestalte aan geven. Verduurzaming, inves-

teren om op lange termijn kosten te kunnen 

besparen, efficiëntie, bespeelbaarheid van de 

velden, gewoon een paar opmerkingen die je 

even aan het denken moeten zetten. We staan 

voor lange termijn keuzes, als we op de plek 

blijven, waar we thans gelokaliseerd zijn.

Een toekomstbestendig 
Sportpark Gerstlo

Kleedkamers erbij ?
Uitbreiding van de 
 kantine een optie?

Kunstgras of 
juist niet ?

LED 
verlichting ?

Antwoorden Quiz
1. Lierse SK 2. Lassina Traore 3. Bern 4. Romario 5. Keisuke Honda 6. Eric van der Leur 7. De Lange Leegte 8. Alemannia Aachen 
9. Burton Albion 10. ADO den Haag 11. Luxemburg Stad 12. Herbert Neumann & Peter Hyballa 13. Maleisië 14. Chicago Sting
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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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Even voorstellen

Historische leiders 
U kent ze wel, die personen die rondom een team de zaken regelen; wekelijks een elftal op de 

been krijgen, de scheidsrechter regelen, een grensrechter vinden, shirtjes wassen, aanwezig bij 

de 3e helft, kortom; De technische staf !!

Al decennia lang is dat voor ons laagste elftal, wat eerst nog het 6e was, later gevolgd het 5e en 

de laatste jaren het 4e, de leiders Aart Lensink, Reinie Bruggeman, Bertus Klein Hulse, Piet Nikkels, 

Henk Dalhuisen en Theo Jansen. Deze mannen hebben een rijke historie met v.v. Gorssel, som-

migen hebben zelf furore gemaakt in Gorssel 1, de basis gelegd voor een stuk voetbalhistorie met 

diverse kampioenschappen, en later als leider/grensrechter hun verantwoordelijkheid genomen 

om vrijwillig een rol van betekenis te spelen voor de club. 

Na al die jaren hebben de mannen besloten om het stokje over te dragen, en was het een mooi 

moment om ze eens in het zonnetje te zetten bij Eetcafé De Hoek. En net zoals in het bedrijfs-

leven wordt een dergelijke lustrum opgesierd door een blijk van waardering van het team en 

de club. Geert Bruinink had een origineel cadeau gevonden in de vorm van een horloge, waar 

gevatte opmerkingen op gemaakt konden worden; “bij de tijd blijven, mannen” en “veel tijd in 

de club gestoken”, daarnaast ontvingen de mannen als blijk van waardering nog een originele 

v.v. Gorssel sjaal, zodat ze de warmte van de club blijven voelen, mocht het wat kouder worden.

Wedstrijdsecretaris
Thom Kroes
Geen nieuw gezicht bij v.v. Gorssel, maar wel een nieuwe invulling voor de functie van wedstrijds-

ecretaris van de club. Graag stellen we je voor aan Thom Kroes. Thom heeft zijn jeugdjaren 

ook al bij v.v. Gorssel gevoetbald, maar door zijn rol in het leger was hij genoodzaakt om te 

stoppen met voetballen bij onze club. Na diverse uitzendingen naar het buitenland voor 

o.a. vredesmissies is hij weer terug in Gorssel, getrouwd met Lucy en samen ouders van 

Thoby en Fayette.

Thoby voetbalt inmiddels bij de JO8 en Thom is zelf ook weer aangesloten bij Gorssel 3. 

Hij heeft zich naar voren geschoven om de verantwoordelijkheid te nemen voor de taken 

rondom het wedstrijdsecretariaat van de club, wat inhoudt dat voor alle zaken rondom de 

wedstrijden van alle teams, Thom is de persoon die je hiervoor kunt benaderen met vragen, 

opmerkingen of verzoeken. Te bereiken via de mail wedstrijdsecretaris@vvgorssel.nl of kijk eens 

op de website voor meer info www.vvgorssel.nl

Cijfers, 
nummers, 
getallen

2033 Het lijkt nog 

zo ver weg, 

maar toch 

is het zo dichtbij. In 2033 bestaat onze v.v. 

Gorssel namelijk 100 jaar, en historische 

mijlpaal waar we met z’n allen bij willen zijn.

15 Ook na de zomer kun je al  

een v.v. Gorssel sjaal bestellen 

voor de koude herfst- en win-

termaanden. Voor een bedrag van 15 euro 

is ie van jou.

0        Ook de v.v. Gorssel heeft het aan de 

lijve ondervonden, de gevolgen van 

de wereldwijde pandemie Covid-19. 

€ 0 omzet afgelopen jaar, de enige inkom-

sten zijn de contributie en sponsorinkomsten 

geweest over het seizoen 2020/2021. Laten 

we er met z’n allen er komend seizoen een 

leuk seizoen van maken (in de kantine).

50 Dat is de bijdrage voor de 

“Vrienden van v.v. Gorssel”, 

je naam op het grote bord 

in de kantine en deelname aan een leuke 

activiteit. Pak de folder, vul hem in, en je bent 

erbij. Of kijk op de website voor meer info.



06 22436929

Wenst de jeugd van
Gorssel veel 

voetbalplezier!!

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 ‘spoorkamer’, apart van ons restaurant. Zeer geschikt voor feestjes of vergaderingen. Ruime opstelling, te huren per dagdeel. Uiteraard kunnen wij een heel pakket inclusief drankjes en hapjes voor u verzorgen.



Import • Mobility advice • Consultancy
Revalstraat 5 • 7418 BJ Deventer • The Netherlands

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

Een aantal jaar geleden zijn we, als club, gestart met het meidenvoetbal. 

Het begon met de meiden in de leeftijdscategorie van ongeveer 13. We 

zijn toen gestart met een MO13 (Meiden onder de 13), inmiddels is deze 

groep al een aantal jaar bij elkaar, er vielen wat meiden af, er kwamen er 

wat bij, en nu zijn het de MO19. Een groep jong volwassenen die vooral 

veel plezier met elkaar hebben, en ook snakken naar een compleet seizoen 

met het team te kunnen voetballen.

Daarnaast doen deze meiden ook samen leuke activiteiten, door een van 

de ouders, die werkzaam is bij Engie Energie, zijn er kaarten beschikbaar 

gesteld voor een wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen in Enschede, de 

wedstrijd Oranje-Noorwegen, en met zo’n 17 personen zijn ze naar het 

Twente stadion geweest om het Vrouwen NL Elftal aan te moedigen.

De v.v. Gorssel Limousine werd ingezet om de meiden in stijl naar Enschede 

te rijden, en daar schreeuwden de meiden Oranje naar een prachtige 

overwinning. Kortom een leuke en gezellige groep meiden die een stuk 

positiviteit uitstralen.

Inmiddels heeft v.v. Gorssel ook een compleet MO15 team op de been, 

dat komend seizoen ook op de zaterdagmiddag op de velden van  

v.v. Gorssel te zien zijn.

Wil je ook bij één van de deze teams komen voetballen? Meld je dan aan!  

MO19 on tour!
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Vlnr boven: Jakob Gerrits, Kristian Dietrich, Willem Boerboom, Mick Roelofs, 
Tijn Harkink, Tom Gerrits, Floris Schlief, Albert Nikkels. Vlnr beneden:  
Gijs Wellink, Lefa Hanning, Joost Veldkamp, Pim Roeterdink, Ruben 
Tegelaar, Nick van Proosdij. Niet op de foto: Jesse Schneider, Bram Tuitert,  
Philip Ligthart. Trainer: Albert Nikkels Begeleiding: Jakob Gerrits.

Tassen sponsor: 
SoundWave
Team sponsor: 
SoundWave

Vlnr boven: Kick Schiphorst, Joris Wolferink, Niklas de Graaf, Lars Peters, 
Hugo Daemen, Jasper Pijp, Bart Smalt. Vlnr beneden: Bram Terpstra, 
Dinand Beffers, Cas Stoelinga, Xavi Koster, Thieme Rijks, Laurin Schlief.
Trainer: Frank Wouterse, selectie. Begeleiding: Ton Leerkes, Gerwin 
Sieders, Wilfred Rijks.

Tassen sponsor: 
Het Bosrestaurant

Vlnr boven: Verena Peters, Mette Wichers, Katja Enderink, Jet Boschloo, Isa 
Wigbold. Vlnr beneden: Anouk Enderink, Djazi Da Piedade, Julia Dietrich, 
Senne Rijks, Jamie van Roosmalen. Niet op de foto: Roos Spijker, Jura 
Verstappe. Trainer: Ton Scholten, Hans Severein Begeleiding: Renze van 
Roosmalen.

Tassen sponsor: 
Keukenstudio Stormink
Team sponsor: 
Floors in Style

Vlnr boven: Daphne van Ruiten, Dani Mommertz, Frida Scholte, Maren 
Tegelaar, Finet Kuijperij, Floor van Beek, Maureen van Klaarbergen, Wieke 
Bunskoek, Floortje Huisman, Noor Oost. Vlnr beneden: Mirle Tinholt, 
Marit Schut, Eva Kuijperij, Floor Fabry, Anouk Schut, Rona Logtenberg, Laura 
Werkhoven, Aniek Wijfels. Niet op de foto: Lola Wendt. Trainers: Jura 
Verstappe, Nienke de Boer, Christiaan Logtenberg Begeleiding: Jura 
Verstappe, Nienke de Boer.

Tassen sponsor: 
Econsultancy

JO19/1

JO15/1

MO19/1

MO15/1

Jeugd v.v. Gorssel 2021/2022

Selectie v.v. Gorssel JO19/1

Seizoen 2021/2022

Selectie v.v. Gorssel JO15/1

Seizoen 2021/2022

Selectie v.v. Gorssel MO15/1

Seizoen 2021/2022

Selectie v.v. Gorssel MO19/1

Seizoen 2021/2022
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Vlnr boven: Ron Bobbink, Olivier Harkink, Bas Leerkes, Timo Bobbink, 
Sjoerd Ligthart, Tom Wouterse, Finn Koster, Milan van Veen, Christiaan 
Logtenberg. Vlnr beneden: Hugo Rake, Brent Viscaal, Julian Kien, Jildert 
Groot Roessink, Thijm Logtenberg, Vos Roelofs, Ilian Wigbold. Niet op de 
foto: Tijs Wouterse. Trainers: Frank Wouterse, Christiaan Logtenberg. 
Begeleiding: Ron Bobbink, Christiaan Logtenberg.

Tassen sponsor: 
VARO Energy

Vlnr boven: Björn van Emst, Jayden de Vries, Lucas van Veen, Oscar 
Segura, Ahmad Alkasam, Mark Chekklat, Roan Beffers. Vlnr beneden: 
Bram Terpstra, Boaz Derksen, Max Diekman, Nino Karic, Wessel Melenhorst, 
Joshua Versteeg. Trainers: Nick van Proosdij. Begeleiding: Ouders.

Tassen sponsor: 
Econsultancy

Vlnr boven: Sanne Tuitert, Douwe Wichers, Finn van Proosdij, Thijmen 
Zweers, Lucas de Vries, Jonne Breunissen. Vlnr beneden: Sebastiaan 
Zernitz, Noah Slothouber, Kasper Wijffels, Sven Beusekamp, Tom 
Veldkamp. Niet op de foto: Nigel Bruggeman, Koen Wendt. Trainer: 
Albert Wichers, Frank Wouterse, Jaco Koster. Begeleiding: Ouders.

Tassen sponsor: 
Breunisse Hoveniers

Vlnr boven: Lisa Pieters, Puck Dekker, Tijn Nikkels, Hugo van de Velden, 
Kian Tuitert. Vlnr beneden: Remon Dekker, Gabe Scheltema, Jarne Tinholt, 
Fedor Schotman, Mathijs Tuitert. Niet op de foto: Siem Steenbakker. 
Trainers: Mathijs Tuitert, Remon Dekker, Ruben Tegelaar. Begeleiding: 
Mathijs Tuitert, Remon Dekker.

Tassen sponsor: 
Econsultancy

JO17/1

JO13/1

JO17/2

JO12/1G

Jeugd v.v. Gorssel 2021/2022
“Ik hoop de komende jaren nog te blijven voetballen, 
het blijft iets wat ik altijd leuk zal blijven vinden”
Djazi Da Piedade (JMO19)

Favo team: Nederlands Vrouwen Team
Favo speler: Danielle van der Donk

Selectie v.v. Gorssel JO17

Seizoen 2021/2022

Selectie v.v. Gorssel JO17/2

Seizoen 2021/2022

Selectie v.v. Gorssel JO13/1

Seizoen 2021/2022

Selectie v.v. Gorssel JO12/1G

Seizoen 2021/2022
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Vlnr boven: Dennis Bunskoek, Mart Hövels, Ties Bosman, Aniek Melenhorst, 
Mohammed Alshamari, Lucas Theijs, Frank Hövels. Vlnr beneden: Paul 
Heimgartner, Joep Bunskoek, Tygo Peppelenbos, Milan Doornbos, Tobias 
Heimgartner, Frank Doornbos. Niet op de foto: Kwint Buitenhuis. Trainer: 
Niels Theijs, Paul Heimgartner. Begeleiding: Ouders.

Vlnr boven: Teun Mühlenkord, Rocco Stegink, Coen du Buisson, Toby 
Kroes, Naud Suijten, Loek Knaven. Vlnr beneden: Katja Enderink, Wolf 
Beumer, Louise du Buisson, Brent Pieters, Felix Janssen, Maxime Hage, 
Mette Wichers. Trainer: Katja Enderink, Mette Wichers. Leiders: Thom 
Kroes.

Vlnr: Eelko Mogezomp, Rowin Mogezomp, Lodewijk Klok, Rens Groot, 
Bo Averdijk, Lars Theijs, Marjolein Zwezerijn. Niet op de foto: Robin 
Strookappe, Loes Steenbakker. Trainer: Tom Wouterse, Timo Bobbink. 
Leiders: Marijke Jansen, Marjolein Zwezerijn 

JO11/1

JO8/1G

JO9/1G

Selectie v.v. Gorssel JO11/1

Seizoen 2021/2022

Selectie v.v. Gorssel JO8/1G

Seizoen 2021/2022

Selectie v.v. Gorssel JO9/1G

Seizoen 2021/2022

“Ik ben blij weer te kunnen 
voetballen met supporters erbij!” 
Xavi Koster (JO15/2)

Favo club: Feyenoord
Favo speler: Róbert Boženík

Bestel een
poster van je

elftalfoto!
Alle elftalfoto’s zijn binnenkort bestelbaar 

op posterformaat 59 x 42 cm (A2).



26 SEIZOENSGIDS 2021/2022 v.v. Gorssel



 
 

 
 

 
 























D E  K O R T E  L I J N T J E S  V A N  O N S  K A N T O O R

Coenensparkstraat 10, Zutphen | 0575 549 112 | info@majoorenklumpermakelaars.nl | www.majoorenklumpermakelaars.nl       

Persoonlijk en met meer verstand van de huizenmarkt dan van voetbal, voorzien wij geheel - in de lijn der verwachting - 

in alles met betrekking tot de woningmarkt. Met een schat aan ervaring en enthousiasme staan graag voor u klaar. 

Bij ons zijn de lijntjes kort, als u overweegt een woning te verkopen, aan te kopen of te laten taxeren bent u bij ons aan het 

juiste adres. Hoe uw lijntje ook loopt, wij gaan ervoor om samen met u de bal binnen de lijnen te houden 

en het liefst een topscore te realiseren!



v.v. Gorssel 1 seizoen 2021/2022
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Hoofdsponsor v.v. Gorssel 1 seizoen 2021/2022



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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Twee seizoenen geleden zijn we gestart met een 

nieuw team dat als doelstelling had om binnen 

een aantal jaren de stap naar de 3e klasse te 

maken.

Spelprincipes

Dit proces, zoals dat zo mooi in trainerstaal heet, 

werd echter flink in de war geschopt door corona. 

Maar goed daar heeft iedereen mee te maken 

gehad. Misschien heeft het ons zelfs wel voordeel 

opgeleverd. Met onze jonge groep hebben we 

maximaal door kunnen trainen op de momenten 

dat de corona richtlijnen dit toelieten. Zo hebben 

we uitgebreid spelprincipes kunnen ontwikkelen 

die de spelers vlak voor de zomerstop nog in 

twee oefenwedstrijden goed konden uitvoeren.

Bijvoorbeeld:

• Van achteruit opbouwen en durven  

voetballen

• Een overtalsituatie in de as van het  

veld creëren

• Vanuit balverovering veel beweging en  

positiewisselingen waardoor we “chaos”  

bij de tegenstander kunnen creëren

• Bij balverlies meteen drukzetten,  

mits voldoende spelers rondom de bal. 

Anders hergroeperen en compact staan

• Gedisciplineerd de restverdediging bewaken

Ook hebben we samen stappen gemaakt in 

niet alleen mooi voetballen, maar ook werken 

voor elkaar en elkaars kwaliteiten respecteren 

en benutten. Met respecteren bedoel ik dat niet 

iedereen de beslissende pass hoeft te geven of 

de belangrijkste speler hoeft te zijn. Iedere speler 

heeft zijn eigen kwaliteit en zal daarin dus een 

andere aanpak/begeleiding nodig hebben. Van 

mij, maar nog belangrijker van het team zelf.

Best of the rest

Aankomend seizoen moet het seizoen worden 

om deze arbeid om te zetten in resultaat. Al zal 

het dringen worden voor plek 3. Met Helios en 

SV Twello hebben we namelijk twee teams in 

de competitie die normaal gesproken uit gaan 

maken wie er eerste en tweede gaan worden. 

Aan ons dus om best of the rest te worden en 

zo een periode te pakken om nacompetitie af te 

dwingen. Met mooie derby’s en een paar onbe-

kende ploegen in onze competitie wordt dit een 

hele kluif, maar zeker niet onmogelijke opgave. 

Plezier uitstralen

Al wil ik ons ook niet te veel druk opleggen en 

de focus alleen maar op het eerste richten. 

Gorssel is een club waarbij naast presteren het 

samen plezier hebben ook belangrijk is. Plezier 

moet je uitstralen en het vertrekpunt in denken 

en handelen is daarbij dat elk lid van de club 

even belangrijk is. Of je nu in een selectieteam 

of een recreatief elftal speelt. Spelers van het 

eerste elftal gaan hier ook weer een rol in spelen. 

Bijvoorbeeld door het geven van trainingen of het 

ondersteunen van de club als dit nodig is. 

Op naar een gezond nieuw voetbalseizoen 

waarbij ik iedereen graag uitnodig om ons aan 

te komen moedigen!

Sportieve groet, Donovan Tegelaar 

(hoofdtrainer v.v. Gorssel)

Het wordt dringen 
voor plek 3!

Hoofdtrainer

Donovan Tegelaar

26-10-1973
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Wouter Nijenhuis

16-03-2000

Daan Stormink

10-03-1998

Rick Bruggeman

01-04-1987

Max Albers

01-08-2000

Stijn Stormink

14-06-2000

Thomas Tuller

13-12-1999

Gijs Kamphuis (K)

27-02-2000

Bram Bötzel

07-11-2001

Jimmy Ligtenberg

10-02-1999
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Koen Kersten

25-05-2000

Marco Truin

14-04-1983

Eric-Jan Vis

13-01-1963

Ida Kveseth

01-04-1998

Harry Wesseldijk

21-04-1965

Tristan Reuvekamp

25-03-1998

Kas Roeterdink

14-09-2002

Wes Roelofs

21-09-2001

Mike van der Meij

12-08-2002
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Selectie v.v. Gorssel 2 seizoen 2021/2022

Seizoen 2021/2022

Van links naar rechts boven: Wout Meijer, Dion Evers, Stan Hafkamp, Niek Peters. Van links naar rechts beneden: Stef Bruggeman, Max ten Wolde,  

Finn Middeldorp, Julius van Kleunen, Bjorn Striekwold. Niet op de foto: Sem Brouwer, Luuk Kersten, Daniel Mennes

Sponsors v.v. Gorssel 2

Jongens worden mannen
De meeste jeugd die bij v.v. Gorssel komt voetballen starten op een leeftijd van 5 of 6 jaar bij de starters, 

vervolgens lopen ze alle leeftijdscategorieën door, om uiteindelijk in de JO19 (voorheen de A-jeugd)  te 

eindigen. Hoewel het woord “eindigen” dus niet helemaal juist is, want hiermee eindigt de junioren fase 

en dient de overstap gemaakt te worden naar de senioren. Dit geldt ook voor de JO19 van vorig seizoen, 

dit team heeft (net zoals alle teams) weinig gevoetbald, maar moet toch de stap maken naar de mannen, 

en dus zijn zij het nieuwe 2e elftal van v.v. Gorssel. 

Jong volwassenen die de sfeer en gezelligheid op de club belangrijk genoeg vinden, om ondanks hun 

studierichtingen in de diverse steden in NL, toch bij v.v. Gorssel te blijven voetballen en samen met elkaar 

op de zaterdagmiddag een potje voetballen en te genieten van de 3e helft. Luuk, Julius, Wout, Finn, Stan 

en nog een reeks aan namen die thans in het 2e zitten zullen wel wat hulp nodig hebben van de andere 

seniorenteams om het elftal compleet te krijgen, maar v.v. Gorssel is enthousiast over dit jonge team.
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Selectie v.v. Gorssel 3 seizoen 2021/2022

Seizoen 2021/2022

Van links naar rechts boven: Marten Klomp, Gerrit Roeterdink, Bas Mentink, Max Garsen, René Dommerholt, Maurits Slont, Jordi Dalhuizen, 

Vincent Wesseldijk, Frank Doornbos. Van links naar rechts beneden: Maarten Roeterdink, Jordy Steemers, Menno Bruggeman, Stef ten Have, 

Yorrick Betz. Niet op de foto: Maarten Waanders, Marco Beunk (K), Chris Schippers, Victor Tegelaar, Thom Kroes, Wout Kobes, Arjan van Westerhuis, 

Sander Monsma

Sponsor v.v. Gorssel 3

Een grote groep gemotiveerde jongens
Nu er een nieuw jong 2e elftal is gevormd, is het 2e van vorig seizoen nu gebombardeerd tot het 3e. Dit 

team staat onder leiding van Marten Klomp, Frank Doornbos en Vincent Wesseldijk en beschikt over een 

grote groep gemotiveerde jongens.

Weinig kunnen voetballen het afgelopen seizoen, veel initiatieven had de groep; bijvoorbeeld om door 

middel van een doelpunten actie per seizoen, de club een financiële steuntje in de rug te geven voor de 

aanschaf van diverse materialen t.b.v. het veldbeheer. Hopelijk kan de actie dit seizoen wel van start gaan.
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Selectie v.v. Gorssel 4 seizoen 2021/2022

Seizoen 2021/2022

Van links naar rechts boven: Hasan Alkasem, Ronnie Bruggeman, Tom Stormink, Hidde Obdeijn, Bas Oosterveld. Van links naar rechts beneden:  

Stan Oosterveld, Luuk Scholten, Bas van der Vegt, Leon Scholten. Niet op de foto: Patrick Dikkeboer, Stijn Berends (K), Robin Tuller, Robin van 

Wijhe, Sven Dikkeboer, Nino Bonsink, Jesse van Lith, Ton Scholten

Sponsor v.v. Gorssel 4

Meedoen belangrijker dan winnen!
Dit team is een samensmelting van het 3e elftal en 4e elftal van vorig seizoen. De meerderheid van dit 

team is het “oude” 3e met daarbij de aanvulling van de ervaren mannen van het 4e. Ook bij dit team 

is het meedoen belangrijker dan het winnen, alhoewel sommigen hier anders over denken... Dit elftal 

bestaat uit een dikke 20 spelers, en zullen dus af en toe ook spelers moeten afstaan aan een elftal wat 

spelers tekort komt. 
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Selectie v.v. Gorssel dames 1 seizoen 2021/2022

Seizoen 2021/2022

Van links naar rechts boven: Anke Klein Hulse, Anouk Dalhuisen, Nicky Kamp, Karin Haring. Van links naar rechts onder: Anoek van 
Dijk, Corine Rodenburg, Carmen Tinholt, Maaike Smit, Gerrianne Brinkman. Niet op de foto: Dorien Snel, Gerdie Wendt, Cirenne Tegelaar, Gerry 
Roeterdink, Josine Hoetink, Jura & Nienke

Sponsor v.v. Gorssel dames 1

Vrouwen aan de bal
Vrijdag 14 september 2018, de avond waarop er na jaren weer dames op noppen het veld betraden bij  

v.v. Gorssel om een balletje te trappen. Wat begon met 6 dames is inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig 

zevental dat komende seizoen voor de 4e keer uitkomt in de 30+ competitie.

 

Het damesteam bestaande uit 16 dames varieert van spelers die voor het eerst het spelletje spelen tot 

ervaren voetbalsters. Het niveau is niet zo van belang, de gezelligheid staat voorop! Onder begeleiding van 

Hans trainen de dames iedere vrijdagavond van 19.30 – 20.30 uur om de voetbalskills te bevorderen. De 

30+ competitie wordt gevormd met teams uit de regio waar om de beurt een toernooiavond gespeeld 

wordt met korte wedstrijden tegen ieder team. Na het voetballen wordt de gezelligheid voortgezet in de 

kantine met een hapje en drankje.

 

Lijkt het je leuk om eens te ervaren hoe gezellig het is in het damesteam? Kom gerust een keer meetrai-

nen op vrijdagavond. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Smit via 06-20490481.



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



Het gezicht achter…

Het is een zonnige woensdagochtend als we 

de stijlvolle keukenstudio Stormink in Gorssel 

binnenlopen. De keukenstudio die al decennia 

lang in het centrum van Gorssel gevestigd 

is een begrip in de regio, landelijk en zelfs 

internationaal.

Maar wie is nou de drijvende kracht achter 

het bedrijf, wie is het gezicht, wie verwelkomt 

ons; het is Mathijs Marang. Tijd voor een 

kennismaking met deze 31jaar jonge en 

enthousiaste ondernemer.

Potentiële kandidaat

Geboren en getogen in Deventer, basisschool 

en middelbare school in Deventer genoten 

en gevolgd door de Automative opleiding in 

Apeldoorn, een kweekvijver voor toekomstige 

autoverkopers, en na een stage periode bij 

de Ford in Deventer, werd hij gerekruteerd 

voor een sales functie bij de Mercedes garage 

Wensink ook in Deventer, al waar hij zo’n 5 

jaar gewerkt heeft. Veel contacten gemaakt, 

goede communicatieve vaardigheden en een 

innemende persoonlijkheid kenmerken Mathijs.

En toen Erik Stormink voor zijn vakantie getipt 

werd dat Mathijs wellicht een potentiële 

kandidaat zou zijn voor de continuering van de 

keukenstudio, was het al vrij vlot beklonken, iets 

waar Mathijs tot op de dag van vandaag geen 

seconde spijt van heeft.

Alpaca’s en hockey 

Na zijn  studie heeft Mathijs op diverse plekken 

in de regio gewoond, en sinds een aantal jaar 

woont hij met zijn vriendin Merel, hond en 

4 Alpaca’s in Nieuw Heeten in een schattig 

boerderijtje iets buiten het dorp.

Mathijs heeft in zijn jeugdjaren hockey gespeeld 

bij DHV tot zijn 18e en toen zijn team uit elkaar 

viel nog een aantal jaar jeugdtrainer van de 

jongens en meiden bij de Deventer Hockey 

Vereniging.

Klanten door heel Nederland

Met zijn arm in de mitella, als gevolg van een 

sportief uitje met zijn vrienden, vertelt Mathijs 

bevlogen over de keukenmarkt, de veeleisende 

klanten, en het uitgebreide portfolio van 

mogelijkheden van keukenapparatuur, 

opstellingen en design features. Zoals eerder 

gezegd, heeft Mathijs klanten door heel NL 

zitten, en bevinden zich voornamelijk in het 

midden- en hogere segment, maar dat neemt 

niet weg dat voor ieder budget en prijsklasse 

Mathijs een passende oplossing biedt.

Met zijn team van 6 vaste medewerkers en 

ervaren keukenmontage medewerkers heeft 

Mathijs de lijn van Epie Stormink en Erik 

Stormink doorgezet, en kunnen we trots zijn 

op deze parel in het dorp.

Rijdt U wel eens door de Hoofdstraat en ben U 

nog niet nooit binnen geweest, aarzel dan niet, 

en loop er eens naar binnen. U zult ongetwijfeld 

vriendelijk begroet worden, en onder het genot 

van een kopje koffie, kunt U de diverse stijlen, 

opstellingen en mogelijkheden zien.

www.stormink.nl
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Stormink Keukens
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EXTRA OPSLAGRUIMTE NODIG? 
HUUR EEN MOBIELE OPSLAGBOX!

INPAKKEN VOOR DE DEUR! 
WWW.OPSLAGBOXZUTPHEN.NL
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Uitgelicht

De Scheidsrechters

Iedere zaterdag zijn er diverse wedstrijden op de velden van Sportpark 

Gerstlo. Dit begint al vroeg in de ochtend, en naarmate de ochtend vordert 

neemt de leeftijd van de diverse teams ook toe, en vaak zijn de JO19 en 

MO19 de laatsten die hun partij moeten spelen. Bij al deze wedstrijden 

zijn spelbegeleiders of scheidsrechters aanwezig. Vaak zijn dit jongens (of 

meiden) die wat hoger spelen dan het team waar ze voor fluiten. De club 

vindt erg belangrijk dat deze jeugd hun verantwoordelijkheid neemt om 

zich in te zetten voor de leeftijdsgroep onder hun, en is ze dus daarvoor 

erg dankbaar.

Om al deze wedstrijden ingevuld te krijgen met de juiste scheidsrechter, daar 

is ook weer iemand voor verantwoordelijk, die dit in zijn vrije tijd doet, jullie 

kennen hem vast wel, maar toch willen we hier even bij stil staan, want het is 

namelijk de talentvolle keeper van ons 1e elftal: Gijs Kamphuis. Iedere week 

stuurt hij diverse appjes rond om het programma weer gevuld te krijgen, en 

het zijn die taken dat we zo vanzelfsprekend vinden, dat er een scheidsrech-

ter is, maar we moeten ons wel realiseren dat er gewoon iemand zijn vrije 

tijd insteekt, wat door v.v. Gorssel enorm gewaardeerd wordt.

Het Veldenbeheer

Samen met Hans Severein, Harry Wesseldijk, Jack Botzel, Rick Bruggeman, 

Vincent Wesseldijk, Bertus Klein Hulse, Reinier Bruggeman, Bart Ooster-

wegel, Dik Roeterdink, Henk Dalhuisen, Patrick Roeterdink, Theo Jansen, 

Menno Bruggeman en coördinator Gerrit Roeterdink vormen wij de groep 

‘Veldbeheer’. 

Onze verantwoordelijkheid is het onderhoud en gereed maken van de 

velden voor de wedstrijden die gespeeld gaan worden. Op de drukste 

momenten van het jaar zijn wij er elke dag van de week wel aanwezig 

en dit soms meermaals per dag. Sproeier verzetten, drie keer in de week 

grasmaaien, elke week lijnen kalken en het bemesten van de velden zijn 

onderdelen wat wij als groep oppakken. 

Wij doen dit met veel passie en plezier. We hebben natuurlijk een gezamen-

lijk doel en dat is een zo goed en mooi mogelijk grasmat met strakke lijnen 

erop dat elke tegenstander op zaterdag jaloers wordt op ons stukje gras. 

Ook tijdens de Corona tijden zijn wij door gegaan met de werkzaamheden. 

Ondanks dat er niet gevoetbald kon worden, is deze groep door gegaan 

zodat wanneer we weer mochten starten, de velden er tip en top bij liggen. 

Achteraf gezien mogen wij trots zijn op wat wij bereikt hebben en hoe de 

velden er op dit moment bij liggen. Wij wensen iedereen ontzettend veel 

voetbalplezier op onze prachtige velden en onthoudt: Samen houden we 

de velden netjes en in topconditie!

Ieder zaterdag kom je al speler of als ouder van je kind op Sportpark 

Gerstlo, gelegen in de bossen rondom Gorssel liggen de groene velden 

van v.v. Gorssel. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, dat de velden er zo 

netjes bij liggen, maar ook hier zijn vele vrijwilligers bijna dagelijks mee 

aan de slag om het er spik en span bij te laten liggen. Kunstmest strooien, 

grasmaaien, kantjes bijwerken, netten van de doelen op orde etc. etc.  Iets 

wat ook voor ieder weekend gedaan moet worden zijn de lijnen kalken op 

de wedstrijdvelden, ook hier zijn er weer mannen voor in de weer om dit 

weer strak erop te zetten. Op deze foto zie je een zware delegatie van de 

veldenbeheer ploeg.

De Grensrechter

Mijn naam is Ton Leerkes en ik kom uit Eefde. 

Ik loop nu een paar jaar bij v.v. Gorssel rond 

omdat mijn zoon Bas hier sinds een aantal 

jaar voetbalt (voorheen voetbalde hij bij sc 

Eefde). Mijn vriendin en ik vinden het leuk 

om betrokken te zijn bij de dingen die onze 

kinderen doen. Als je in het begin bij iedere 

wedstrijd aanwezig bent wordt er natuurlijk snel 

gevraagd of je een keer kan vlaggen of rijden. Hier 

heb ik absoluut geen probleem mee, ik ben er ten-

slotte toch en zoveel tijd kost het niet en het is leuk om te 

doen. En wat is er nou leuker om je kind te zien sporten en plezier te zien 

maken. Want laten we eerlijk zijn dit is natuurlijk niet mogelijk zonder al die 

vrijwilligers die bij een sportvereniging hun ding doen. 

En we willen allemaal dat onze kinderen kunnen blijven sporten want we 

hebben het afgelopen jaar wel gezien hoe het is als ze dit niet kunnen. 

Wat betreft het vlaggen probeer ik zo eerlijk mogelijk te vlaggen en maak 

geen onderscheid tussen de thuis of uitploeg.  Je hoort wel dat je als 

grensrechter ook een hoop over je heen krijgt, maar ik heb dit gelukkig nog 

nooit meegemaakt. Misschien komt dit omdat ik in mijn ogen eerlijk vlag en 

dwingt dat op de één of andere manier respect af.  Je merkt alleen dat hoe 

ouder die jongens en meiden worden het spel steeds sneller wordt en dat 

ik steeds meer mijn best moet blijven doen om die jongens en meiden bij 

te benen. :-) Vooralsnog lukt dat nog en zo lang ik het nog leuk vind blijf ik 

me op mijn manier inzetten voor de club.

Word vrijwilliger!
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www.smakelijkthuys.nl

Hoofdstraat 38   | |   7213 CX Gorssel Tel. 0575-491514

www.degoedeslagerij.nl

Bij De Goede Slagerij haal je het lekkerste lokale vlees,  
ambachtelijke vleeswaren en worstsoorten. 

En dat proef je!



Je komt vast wel hun bedrijfsnaam voorbij, of het 

logo; Smakelijk Thuys. Wie zijn nou de gezichten 

achter dit bedrijf ? We zochten de beide onder-

nemers op in hun bedrijfspand in Zutphen, wat 

eigenlijk 1 hele grote keuken is. Gevestigd op het 

industrieterrein van de Mars treffen we Sander 

Monsma en Anouk Roording, 2 personen die 

gepassioneerd en bevlogen gerechten maken 

voor een ieder.

Terug op het oude nest

Sander, vader van 5 jaar oude dochter Bibi is 

gestart met Smakelijk Thuys, zo’n 5 jaar gele-

den. Geboren en getogen in Gorssel, basisschool 

werd de Vullerschool en had als jong manne-

tje ook zin in voetballen en startte dus bij de 

F-jes met voetballen bij v.v. Gorssel. Leiders in 

zijn pupillen periode waren o.a. Frank ten Zijthof, 

Arjan van Westerhuis en Sander’s vader. Middel-

bare school in Zutphen, en wat omzwervingen 

(o.a. Zuid Afrika) werd zijn interesse toch getrig-

gerd door het koken en de keuken, wat leidde tot 

de ROC koksopleiding in Apeldoorn, na ervaring 

opgedaan bij de Engelenburg in Brummen, Hans 

& Grietjes en Keizerskroon in Deventer, belandde 

Sander bij Gotink Catering in Deventer.

Ondernemersdrive

Zijn ondernemersdrive en de steun van zijn 

familie gaf hem de opstap naar het huidige 

bedrijfspand en Smakelijk Thuys. Dit groeiende 

eenmansbedrijf had behoefte aan een topper op 

dit specifieke vakgebied, en is Anouk Roording 

binnengekomen en samen zijn zij nu verant-

woordelijk voor de algehele bedrijfsvoering.

Anouk, de partner van Erik van Dijk, heeft jaren-

lange ervaring in het bereiden van gerechten voor 

zorginstellingen, Carinova en Zorg op Raalte zijn 

maar een grote organisaties waar Anouk gewerkt 

heeft, maar ook bij Loetje en Museum More in 

Gorssel heeft zij gewerkt.

Roots bij v.v. Gorssel

Ook Anouk is opgegroeid in Gorssel, haar vader 

en broer voetbalden lang bij v.v. Gorssel, en sinds 

een paar jaar voetbalt Anouk nu zelf ook bij de 

Dames op de vrijdagavond. 

Smakelijk Thuys levert aan particulieren, zorgin-

stellingen en bedrijven de diverse middag- en/

of avondmaaltijden in het werkgebied Lochem 

tot Zutphen tot Bronkhorst.

www.smakelijkthuys.nl
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Sponsor in beeld

Gepassioneerd en 
bevlogen koken! 



Hoofdstraat 59A + 7213CR Gorssel

0575-491691 + info@bakkeri j terpstra.nl

www.bakkeri jterpstra.nl



Flora 243-245  •  7422 LP Deventer  •  T: 0570 650 700  •  E: deventer@buitink-sport.nl

LEDENVOORDEELACTIE

Vraag ernaar bij je trainer of leider en bestel snel!

• Los te bestellen of per set • Voorzien van v.v. Gorssel logo
• Nu met je eigen initialen (behalve training short)

OS

OS

OS

MS

MS

MSMSMS

NU
JR € 20,-

SR € 22,50
per stuk

NU
€ 22,50

per stuk

NU
JR € 30,-
SR € 35,-

per stuk

NU
€ 35,-

per stuk

NU
JR € 17,50
SR € 20,-

per stuk

NU
€ 20,-

per stuk

NUNU
JR € JR € 25,-25,- 

SR € SR € 30,-30,-
per stukper stuk

NUNU
€ € 30,-30,-

per stukper stuk

Setprijs
JR € 30,-
SR € 35,-

Setprijs
€ 35,-

Setprijs
JR € 45,-
SR € 50,-

Setprijs
€ 50,-

Junior - Senior Ladies

2021-vvGORSSEL-Ledenvoordeelactie.indd   12021-vvGORSSEL-Ledenvoordeelactie.indd   1 07-09-21   15:1507-09-21   15:15
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Bodemscans uitvoeren en analyseren, middels NIR techniek 
gericht mest uitrijden, zaaien en bewerken met gps-techniek. 
Ontwerpen met Civil 3D, en jouw ontwerp maken met de 
nieuwste graafmachines met intelligente machinebesturing. 
Grondwerk en landbouw is echt niet meer wat het vroeger 
was. Buiten werken en leren met de nieuwste technieken, doe 
je bij Hofmeijer!

T 0575 - 50 14 98  |  WWW.HOFMEIJERVOORST.NL  

Oog voor detail

Expertise van vakmensen

Slagvaardig werken

Korte lijnen 

Innovatief

AGRARISCH LOONWERK | GRONDVERZET | CIVIELE TECHNIEK | CULTUURTECHNIEK | SPORTVELDEN EN ACCOMMODATIES |  ONTWERP EN ADVIES

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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Activiteiten

Grote belangstelling

Maar liefst 27 teams, tien meer dan bij de 

vorige editie, deden mee aan de pubquiz van 

v.v. Gorssel. Zij werden zaterdag 10 juli 2021 

verwelkomd in de door zonneschijn overheerste 

buitenlucht op het terrein van de voetbalclub.

DJ Appel aan de knoppen

Opgeluchte gezichten bij de allereerste vraag 

over de Bee Gees moesten al snel plaatsmaken 

voor gefronste wenk brauwen bij de vraag welk 

tijdstip voorkomt in het liedje Jij denkt maar 

dat je alles mag van mij van Frans Duijts. 

Maar niet alleen de door DJ Appel gedraaide 

muziek kwam voorbij. Er waren ook vragen 

over het brandweer museum van Borculo, de 

diskwalificatie van Djokovic op de US Open en 

Kajsa Ollongren.

Prijs naar MO19

Team PSV was uiteindelijk de winnaar met 

een minieme voorsprong op de winnaar van 

vorig jaar Rot Weiss Gorssel. Team PSV was 

zo vriendelijk om de hoofdprijs, een door Het 

Bosrestaurant Joppe ter beschikking gestelde 

waardebon van 100 euro te gunnen aan 

het MO19 meidenteam van v.v. Gorssel, de 

jongste deelnemers aan de pubquiz en tevens 

de toekomst van de voetbalclub. Rot Weiss 

Gorssel van Benno Vincent & co kan zijn 2e 

prijs ophalen bij De Goede Slagerij aan de 

Hoofdstraat. De overburen van de slager, De 

Traiteur, stelden een 3e prijs beschikbaar aan 

het team Kwistwel van captain Frank Doornbos. 

De bossen bloemen van Flora Inn gingen naar 

de rode lantaarndragers, te weten het team De 

Dallies. 

Dank voor alle sponsoren

Naast deze sponsoren gaf Eetcafé De Hoek 

nog divers meubilair te leen en zorgde BaseSix 

Creative Outlaws voor de opmaak van de 

formulieren. v.v. Gorssel dankt al deze lokale 

ondernemers, talloze vrijwilligers, maar natuurlijk 

ook alle deelnemers die de pubquiz dit jaar 

weer mogelijk maakten!

(bron: Gorssel.nl)

Quizzen in 
coronatijd!
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Een reclamebord, tassensponsor, sponsor van 

een elftal, de jeugd in een nieuw tenue? Er zijn 

tal van mogelijkheden om v.v. Gorssel te spon-

soren. Wil je exposure, ben je niet bang voor een 

beetje naamsbekendheid, dat is de ambitieuze 

voetbalvereniging v.v. Gorssel een uitstekend uit-

hangbord voor je bedrijf. Onze teams voetballen 

uiteraard op Sportpark Gerstlo, de thuisbasis, 

maar vergis je niet, alle teams spelen ook in 

een straal van zo’n 30-40 km om Gorssel heen,  

van Vaassen tot Groenlo, en van Zutphen tot 

Deventer, zijn onze teams zichtbaar.

Goede sponsordeal

Voor ieder bedrijf is er wel een passende spon-

sormogelijkheid, en de man die je hiervoor kunt 

benaderen is Jakob Gerrits. Vader van 2 zonen; 

Jort en Tom, bevlogen leider van de JO19 en 

aanvoerder van de sponsorcommissie. Hij komt 

graag in contact met je, om samen met je een 

goede sponsordeal te sluiten. Je kunt hem 

mailen op sponsor@vvgorssel.nl of bellen met 

06 42025957.

Wil jij ook een reclamebord
langs het hoofdveld? 
Bel dan even met Jakob!
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Gorssel Molenweg 38  

Het adres voor 
tuin en dier 

 
 

 

 
 

 

 

Gorssel  

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

noten en delicatessen



 v.v. Gorssel SEIZOENSGIDS 2021/2022 53

Column

Misschien staat de conditie er nog niet helemaal naar bij 

iedereen, maar we mogen weer! Na een maandenlange 

corona-pauze is er eindelijk weer de mogelijkheid om 

straks met je vrienden en vriendinnen te voetballen. Wat 

hebben we dat met z’n allen enorm gemist de afgelopen 

tijd. Niet alleen het spelletje, maar ook de gezelligheid 

voor- en na de wedstrijd hebben we maandenlang 

moeten missen. Dat is allemaal verleden tijd, want óók 

de kantine is weer open! De mensen die het allemaal 

mogelijk maken dat wij zo veel plezier hebben op de 

club, zijn de vrijwilligers. Zij zetten zich week in week uit 

in voor v.v. Gorssel. Dat kan zijn in de vorm van een kan-

tinedienst, training geven of een wedstrijd leiden, maar 

ook op de achtergrond werken de vrijwilligers keihard. 

Denk bijvoorbeeld aan de bestuurders en wedstrijdse-

cretarissen, ook dat zijn vrijwilligers! 

Zonder vrijwilligers is voetbal bij onze mooie club simpel-

weg gewoon niet mogelijk en dat zou toch doodzonde 

zijn? Als je zelf voetbalt of als je kinderen voetballen, 

schroom niet en vraag eens op de club wat jij kunt doen. 

Je bent verbonden met, maar niet gebonden aan de 

club. Iedereen kan z’n steentje op zijn of haar manier 

bijdragen! Samen zorgen we voor een mooie toekomst 

op Sportpark Gerstlo! 

Voor meer info over het vrijwilligerswerk neem even 

contact op met Hilde secretariaat@vvgorssel.nl

Stef Bruggeman

Old iezer? 
Jullie kennen allemaal wel de oud ijzer container bij onze vereniging, hij staat er 

al decennia lang en is een mooie inkomsten bron voor de club. Vroeger hadden 

we een hele grote container er staan, maar sinds de komst van de tijdelijke 

kleedruimte units hebben we voor een iets kleinere en lagere versie moeten 

kiezen, die tot onze verbazing toch altijd weer in een rap tempo gevuld is. We 

houden altijd wel een oogje in het zeil naar de mensen die oud ijzer komen 

brengen, maar het komt ook regelmatig voor dat er mensen langskomen die er 

weer wat uithalen, een oude fiets, een droogmolen etc etc.

En zo ook een paar weken geleden. Een van onze vrijwilligers merkte op dat er 

weer iemand stond te snuffelen in de container, en had al een fiets achter in de 

auto liggen, en liep met een emmer met spulletjes in de hand. Onze vrijwilliger 

attendeerde de man in kwestie er op dat het de bedoeling om oud ijzer te 

brengen, en niet er uit te halen. Het is tenslotte aangeleverd op het terrein van 

de club, en dus van v.v. Gorssel.

De man schrok en zei; “ik zocht een stukje plaatmateriaal….”, en daarna “ik wil 

er wel voor betalen, hoor”. Onze vrijwilliger zei dat dat niet nodig was, en zie 

hem nogmaals wat precies de bedoeling was van de container. De man gaf aan 

dinsdag zeker aan te komen met wat geld, onze vrijwilliger lachte smalend en 

dacht het er zijne van.

Op de dinsdag kwam vervolgens de beste man toch op de club, overhandigde 

30 euro voor de oude fiets en wat oud ijzer, en deelde de aanwezige mannen 

mee dat hij in een doosje bij het oud ijzer iets had gevonden (zie foto). Een 

zakmes van v.v. Gorssel uit vervlogen tijden, wat ontzettend leuk! Die gaat zeker 

in het archief. 

Eindelijk 
mogen
we weer! 

Opmerkelijk



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 op 25 maart 1998 hebben we deze 

keer “the spots on” de 23-jarige Tristan. Speler 

van Gorssel 1, en je herkent hem natuurlijk aan 

zijn weelderige krullenkop, en vrolijke uitstraling.

De Boskoele 

We zochten hem op bij De Boskoele, ons 50-jarig 

oude openlucht zwembad in Gorssel, oftewel de 

buren van de voetbal. Wie is hier niet begonnen 

in peuterbadje, vervolgens mocht naar het grote 

bad, want daar stonden immers de glijbanen, 

het was maar 40cm diep, maar als klein kind 

was dat toch al weer een grote stap, vervolgens 

mocht je achter de draad naar het 2e gedeelte, 

en als je je zwemdiploma’s had, mocht je zelf 

naar “het diepe”, toen stond er zelfs nog een 

hoge duikplank. Deze zomer is dit de werkplek 

voor Tristan, badmeester en dus houdt hij nu een 

oogje in het zeil. 

Begonnen bij de pupillen van v.v. Gorssel, met 

z’n vrienden o.a. Jesper Nachtegaal, Jart Martin, 

Luuk Scholten en Ruben Ooms, de vaders van 

deze jongens waren de leider Hans Ooms en 

Bas Martin (thans nog spelend bij de 45+ op 

de vrijdagavond). In de jeugd was Tristan geen 

wereldspeler maar een teamspeler, alle posities 

al bekleed (behalve voorstopper) en door zijn 

inzet en gedrevenheid een waardevolle speler 

binnen je team.

Opleidingen 

De J.A. Vullerschool was de plek waar hij te maken 

kreeg met educatie, les en leraren, niet wetende 

dat hij hier later ook mee te maken kreeg. Mavo 

en Havo volgden op het Baudartius in Zutphen 

en na succesvol dit te hebben afgerond koos 

hij voor Small Business Retail Management 

op het Windesheim in Zwolle; geen goede 

combinatie, dit was niets voor Tristan. Na wat 

overwegingen volgde hij zijn gevoel en koos voor 

de PABO in Deventer, een opleiding tot leerkracht 

basisonderwijs, dat sprak hem aan. Nu zit hij in 

het 3e jaar, en heeft hij al diverse stageperiodes 

en stageplekken gehad o.a. Basisscholen in 

Barchem en Laren, waarbij de voorkeur ligt op 

de bovenbouw van de basisschool. Zijn ambitie 

ligt bij bewegingsonderwijs, daar wil hij zich nog 

verder in profileren.

De keuze voor v.v. Gorssel is voor Tristan simpel; 

je voelt je er thuis. Je vrienden waarmee je 

bent opgegroeid spelen er, het teamgevoel, 

de saamhorigheid, de gezelligheid, kortom een 

warm nest waar je met plezier heen gaat en 

voetbalt.

Ongelukjes 

Ook Tristan heeft zijn strubbelingen gehad; 

school/werk/sporten/vrienden. Dit zijn allemaal 

aspecten waar de jeugd mee te maken krijgt. 

Het belangrijkste is balans tussen die interesses. 

School moet voorop, hoe leuk het ook is met 

je vrienden of de sport. Tristan heeft daar nu 

de juiste balans in gevonden, en zit goed in zijn 

vel. Een valpartij, een gekneusde enkel, 5x zijn 

pols gebroken; zomaar een greep uit een paar 

“ongelukjes”, maar dit heeft Tristan er nooit van 

weerhouden om zich VOL in te zetten in het elftal 

waar hij in speelde.

Scoren met het eerste 

Als spelers van het 1e heeft hij ook de 

beperkende maatregelen inzake de pandemie 

Covid als lastig ervaren, zijn zin en drive om weer 

te voetballen is groot, en hij wil dan ook graag 

met het 1e “scoren”. Hij merkt binnen het team 

op dat de groep erg gebrand is op succes, en 

dat een doel is om dit seizoen in de top 3 te 

eindigen.

Muziek: HET nummer voor Tristan is; 

Meek Mill - Dreams and Nightmares 

De voetballende
badmeester!
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 Gezellig
FEESTJE
VIER HET EENS BIJ
EETCAFÉ DE HOEK

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

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

Feestjes van

20-150 
personen
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GeelZwart Quiz

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. Welke Belgische club is in
 2018 failliet gegaan, terwijl 
 ze in 1997 nog landskampioen 

waren geworden?

5. Welke Japanner speelde bij 
 VVV en Vitesse?

9. Welke Engelse club heeft als 
bijnaam The Brewers?

2. Welke speler scoorde 5 van 
 de 13 doelpunten namens 
 Ajax tegen VVV?

6. Welke Mister Roda speelde 
 418 wedstrijden in het shirt 
 van de Koempels?

10. Welke club speelde naast PSV 
ooit een Europese wedstrijd 
tegen The Wolves?

3. Uit welke stad komt de 
voetbalclub Young Boys?

7. Wat was de naam van het 
stadion van SC Veendam?

11. Uit welk land komt de club 
Avenir Beggen?

13. Welk nationaal elftal uit Azië 
heeft een geel/zwart tenue?

4. Welke Braziliaan scoorde ooit 
namens een Nederlandse club 
3x tegen AEK Athene?

8. Welke ex-Bundesligaclub ligt 
het dichtst bij de Nederlandse 
grens?

12. Welke 2 Duitse trainers waren 
ooit trainer van NAC Breda?

14. Bij welke NASL club speelde 
Dick Advocaat in 1978? 



GeelZwart Quiz

Gepersonaliseerd!

Meer info?  www.myclubstore.nl/jumbogorssel

Sparen voorSparen voor
  gratisgratis sportartikelen 

van vv Gorsselvan vv Gorssel

van 8 van 8 
september 
september 

t/m  2 t/m  2 
novembernovember

Nijverheidsstraat 22, Gorssel
Brinkman



Dezelfde 
 kleuren,
dezelfde
passie!


