
Het voetbalseizoen 2021-2022 zit erop. Na een paar gebroken sei-

zoenen, als gevolg van de corona perikelen, hebben we voor het 

grootste gedeelte het voetbalseizoen compleet kunnen afwerken. 

De eerste maanden van het seizoen verliepen nog wel enigszins onder bepre-

kende voorwaarden van de overheid, inzake kantine gebruik en dergelijke, maar 

al met al zijn we toch allemaal weer begonnen, lekker buiten aan het trainen, 

sporten in teamverband en op de zaterdagen de diverse wedstrijden van ’s och-

tends vroeg tot laat in de middag. Diverse teams hebben hun seizoen kunnen 

afsluiten met een kampioenschap! De VR35+ dames van de vrijdagavondcom-

petitie zijn kampioen geworden en ook het 4e elftal van v.v. Gorssel kan een 

kampioenschap toevoegen aan hun palmares.

Het eerste elftal

Het 1e elftal, onder leiding van trainer Donovan Tegelaar, heeft een prima sei-

zoen afgesloten met een uitstekende 6e plaats op de ranglijst. Dit jonge team 

heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen jaren, waarbij iedere 

speler stappen heeft gemaakt. Zo heeft keeper Gijs Kamphuis veel baat gehad 

van onze keeperstrainer Marco Truin. Hij heeft Gijs naar een hoger niveau 

gebracht, maar ook Bram Bötzel heeft zijn scorend vermogen uitgebouwd. 

Iedere speler heeft met veel plezier gespeeld in het 1e, en met z’n allen is 

dit resultaat bereikt.

Focus op de jeugd en de vrouwen

Maar aan al die euforie zit ook een schaduwkant en dat is dat het 1e elftal uit 

elkaar valt. Een aantal jaren geleden is dit team als JO19 doorgeschoven, om  

zo een 1e elftal op de been te brengen, aangevuld met wat oudere spelers, en 

nu een paar jaar verder is er een grote groep jongens, die elders gaan studeren, 

wonen, werken, waardoor het onmogelijk voor hun wordt om nog voor 

v.v. Gorssel te voetballen. Hierdoor zal er voor komend seizoen geen 1e elftal 

op de zaterdagmiddag te zien zijn, en zal de focus voor komend seizoen de 

jeugd zijn, alsmede de meisjes/vrouwen teams.

Job Dietrich

voorzitter v.v. Gorssel

GeelzwartGazet
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Speler

Rick ‘kikker’
Bruggeman
Begonnen als klein ventje bij de pupillen van  

v.v. Gorssel, via de junioren gekomen tot aan-

voerder van het 1e elftal; Rick Bruggeman. 

Geboren en getogen in Gorssel, lid van de 

vrijwillige brandweer, en altijd bereid om de 

handen uit de mouwen te steken voor allerlei 

werkzaamheden op de club. 

Nu het 1e efltal uit elkaar valt, was dit een goed 

moment om Rick eens even in het zonnetje te 

zetten tijdens de afsluitende gezellige middag 

van Gorssel1. We hebben hem een origi-

nele blijk van waardering gegeven, door een 

gepersonaliseerde FIFA kaart te laten maken.

AED cursus bij
v.v. Gorssel
Vanuit de sociaal maatschappelijk rol als voetbalclub vinden we het belangrijk 

dat we onze leden bewust maken van het correct handelen indien er zich een 

situatie voordoet waarbij er gereanimeerd moet worden. Ook afgelopen jaar 

zijn er in de kantine twee avonden georganiseerd voor de leden, waarbij de 

kosten gedragen werden door de v.v. Gorssel. Onder leiding van Gerda Klein 

Hulze kregen de cursisten tekst en uitleg, gevolgd door praktijkoefeningen 

met het AED apparaat. 

Agenda

1 September 2022

Algemene Ledenvergadering

1 Oktober 2022

Oktober Fest

5 November 2022

Disco Bingo

10 December 2022

DJ Appel’s Feest Quiz



Schijt je rijk!
Zaterdag 21 mei 2022 was er een wel heel speciale loterij bij de v.v Gorssel. Een koe mocht zich een 

uur lang vermaken op het hoofdveld. Dat was in 1500 vakjes verdeeld en ieder vakje was goed voor een 

lot en misschien wel een prachtige prijs. De ludieke actie is een aantal maanden geleden bedacht door 

de activiteitencommissie van v.v. Gorssel. Een dergelijke actie had de club zo’n 10-15 jaar geleden ook 

al eens succesvol georganiseerd. Het idee was om het hoofdveld te verdelen in 1500 vakjes, voor alle 

vakjes een lot te verkopen, vervolgens een koe ergens te regelen, de koe gedurende een uur op het veld 

te laten rondlopen en hopen dat zij ergens haar behoefte zou gaan doen. Het was die zaterdagmiddag 

een stralende middag. Gorssel 1 had op het hoofdveld verdiend met 5-2 gewonnen van de Koninklijke 

UD uit Deventer. Toen de spelers van het veld waren kon de organisatie van de actie het veld afzetten. De 

koe werd rond kwart over 5 aangevoerd en stapte stipt om half 6 rustig het hoofdveld op, verkende de 

omgeving even, en paradeerde relaxed richting de middenstip.

Prijzen

 

2e prijs voor Marjan Scholtens en 3e prijs voor Bram Bötzel. 

Er waren een aantal prijzen te winnen. De 3e prijs was goed voor 100 euro en werd bepaald door het 

vakje waar de koe in de 11e minuut haar linker voorpoot had staan. Deze prijs ging naar Bram Bötzel. De 

2e prijs, een flatscreen TV, werd  gewonnen door Marjan Scholtens. Zij had een lot op het vakje waar de 

koe in de 25e minuut haar linker achterpoot plaatste. Gedurende het hele uur was het natuurlijk erg span-

nend wanneer het moment van poepen zou plaatsvinden. Iedereen keek gespannen naar de verrichtingen 

van de koe en af en toe leek het erop dat het zou gaan gebeuren. Maar helaas, geen koeienstront op het 

hoofdveld. Daarom besloot de jury om in de 60e minuut te bepalen waar de koe haar rechter achterpoot 

plaatste. Dat was op het vakje van Erik Jan Bruggeman, die daarmee de hoofdprijs van 750 euro won.

 

Winnaar van de 1e prijs: Erik Jan Bruggeman. 

Het was een hele leuke actie, een mooie financiële opsteker voor de club, en het leverde veel blije gezich-

ten op. Kortom een groot succes op een zaterdagmiddag op Sportpark Gerstlo.

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

• Mascha Aalbers

 Penningmeester

• Jakob Gerrits

 Sponsoring

• Vincent Wesseldijk

 Kantine beheer

• Jack Bötzel 

 Accommodatiezaken

• Vacant

 Voetbalzaken

• Frank Wouterse

 Voetbalzaken (jeugd)

Bestuur

Geel zwarte schrijftijgers gezocht!
Vindt jij het leuk om stukjes te schrijven en een bijdrage te leveren voor de Gazet en onze jaarlijkse 

seizoensgids? Stuur dan een berichtje naar info@vvgorssel.nl of app naar 06 445 57 776. Heb 

je daarnaast nog leuke ideeën voor rubrieken of onderwerpen dan zijn die ook altijd welkom!

Onderhoud velden

Maai robot
v.v. Gorssel heeft al jaren gewoon gras waarop de vele wedstrijden worden gespeeld, dit gras verdiend 

onderhoud dat uitgevoerd wordt door een team van vrijwilligers: “de groenploeg”. Diverse machines 

hebben zij tot hun beschikking om de wekelijkse werkzaamheden uit te voeren van een kunstmest 

strooier, een beluchter, een wiedeg, een beregeningshaspel tot een kooimaaier, etc etc.

De ontwikkelingen in het onderhoud van de velden gaat ook gewoon door, en v.v. Gorssel heeft de 

keuze gemaakt om een maairobot aan te schaffen voor het vol autonoom maaien van veld 1 en veld 

2. Binnen onze vereniging zijn tal van ouders van jeugdspelers, die een eigen bedrijf hebben, of bij 

bedrijven werken, die iets voor onze club betekenen. Dat is ook het geval bij Arjan Prins. Arjan is vader 

van Cas Prins (JO8). Met zijn goedlopende bedrijf, Garden4All, ziet hij dagelijks diverse gazons, tuinen 

en grasvelden. Garden4All verkoopt o.a. maairobots. De link was dus snel gelegd. Arjan heeft v.v. Gorssel 

een goed aanbod gedaan voor een grote maairobot, die geheel autonoom de velden 1 en 2 zal gaan 

maaien. Door vaker te maaien zal de grasmat kwalitatief verbeteren, omdat dit de uitstoeling van het 

gras bevordert waardoor er een mooie en dichte grasmat gerealiseerd wordt. 



LED
verlichting
Ook v.v. Gorssel gaat aan de slag met ener-

giebesparing, de beide trainingsvelden zijn 

voorzien van veldverlichting met verouderde 

armaturen en zware stroom slurpende lampen. 

Vanaf de herfst tot aan het voorjaar, wordt er 

van maandag tot en met vrijdag getraind, en 

zijn er dus veel lichturen nodig en daarmee ook 

hoge stroomkosten. Een beter alternatief is LED 

verlichting, en daarom zullen er binnen enkele 

maanden nieuwe armaturen op de masten 

worden geplaatst met de nieuwste genera-

tie LED lampen, die zorgen voor een betere 

verlichting op het trainingsveld en uiteindelijk 

minder jaarlijkse kosten aan energie (stroom).

500ste 
insta volger
v.v. Gorssel heeft diverse sociale media kanalen, 

waarop we met enige regelmaat nieuws, leuke 

berichten en foto’s plaatsen. Facebook is voor 

velen bekend, en v.v. Gorssel heeft hier inmid-

dels al een groot bereik. Maar ook Instagram 

is groeiende, en de afgelopen maand heeft 

de 500ste volger zich gemeld! Dit konden we 

natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan, 

en hebben de 500ste volger even bedankt en 

een leuke attentie gegeven voor zijn volg-actie. 

De 500ste volger is geworden: Harco van Dijk. 

Op naar de 600!

@vvgorssel

Sponsor 
avond 2022
De financiële steun van sponsoren is 

voor een club erg belangrijk, en daarom 

organiseert de sponsorcommissie van 

v.v. Gorssel jaarlijks een culinaire net-

werkavond voor haar sponsoren. Dit 

jaar was dat op vrijdagavond 10 juni. 

Dit jaar is ervoor gekozen om te starten en te 

eindigen in de kantine van de club, zodat de 

sponsoren die nog nooit de club van binnen en 

buiten hadden gezien, kennis konden maken 

met de Geel Zwarte gezelligheid van een 

dorpsclub met ambities.

Ruim 40 deelnemers waren, rond 18.00 uur, 

op de fiets gekomen, om zich op de club te 

melden, een welkomstdrankje te doen en een 

kort kennis te maken met een ieder. Daarnaar 

vertrok men op de fiets door de prachtige bos-

rijke omgeving van Gorssel richting de 1e stop, 

het Bosrestaurant in Joppe. Een stijlvol, histo-

risch restaurant, van Jeroen & Gerdie en Ton 

& Riska. Aan diverse tafels konden de spon-

soren elkaar ontmoeten, genieten van een 

heerlijk voorgerecht. Door de gezelligheid liep 

dit voorgerecht snel uit en om 20.30 uur werd 

de groep spoorslags gesommeerd op de fiets 

te stappen en te fietsen naar Restaurant Jansen 

& Jansen alwaar twee hoofdgerechten bereidt 

waren. Ook bij Maarten en Rosanne was het 

volop genieten van het eten en de ambiance. 

Na deze maaltijd was het tijd om weer naar 

de kantine van v.v. Gorssel te fietsen, waar nog 

een petit-four genuttigd kon worden, gemaakt 

door Bakkerij Terpstra.

Kortom een zeer succesvolle sponsoravond, 

waarbij met gezelligheid, in een informele 

sfeer, leuke contacten zijn gelegd. Makelaar, 

bakker, wijnhandel, elektromotoren, software, 

tuinadvies, administratie kantoor, kortom 

diverse takken van sport, van groot tot klein, 

allemaal een binding met v.v. Gorssel en een 

netwerk met elkaar.

Kampioenen!!! 
Het team Gorssel 4 staat bekend om de gezellige sfeer die er hangt binnen het team. Een grote groep 

waarin meedoen belangrijker is dan winnen is er dit jaar toch in geslaagd om de nodige tegenstanders van 

de mat te spelen en telkens de 3 punten mee naar huis te nemen. Of door de bezoekende ploeg in de 

illusie te laten dat ze op Sportpark Gerstlo wel konden winnen, maar uiteindelijk bleven die punten gewoon 

bij Gorssel 4! Eindresultaat: Gorssel 4 KAMPIOEN!

Gorssel 4Actueel Sponsors

Ui tnodiging
 Happen &
 trappen!

Vrijdag 10 juni a.s.
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Vrijwilligers Jeugd 

MO19 

Media 

Onze vereniging kan niet bestaan zonder de hulp en inzet van vrijwilligers. Deze mensen 

zijn goud waard voor v.v. Gorssel; het zijn scheidsrechters, leiders van de diverse teams, 

trainers voor de jeugd, mensen die schoonmaakwerkzaamheden verrichten, mensen die 

zorgen voor het onderhoud aan de velden en de accommodatie op Sportpark Gerstlo, 

maar ook mensen die diverse leuke acties organiseren. Zomaar een bloemlezing van de 

diverse werkzaamheden die vrijwilligers doen, en die wij waarderen.

Die waardering vindt altijd plaats aan het eind van ieder voetbalseizoen. Dan vindt er altijd een leuke activiteit 

plaats, gevolgd door een hapje en een drankje op de club voor alle vrijwilligers. Ook wordt dan “de Vrijwilliger 

van het Jaar” in het zonnetje gezet, en het afgelopen jaar was de keuze snel gemaakt.

Wie kent inmiddels niet onze oliebollen actie, die we traditioneel verkopen op Oudejaarsdag. Altijd succesvol en 

gezellig, maar vooral lekker ! Goed georganiseerd en met veel vrijwilligers op de been, om in de nachtelijke uren 

te bakken. Daarnaast hebben we dit een serieuze poging ondernomen om binnen de vereniging voldoende 

vrijwilligers te vinden, die elke week, in een roulerend systeem de kantine en kleedkamers schoonmaakten. 

De kosten voor de schoonmaak zijn een behoorlijke kostenpost voor onze club en hiermee is er geprobeerd 

om op deze kosten te besparen. Deze actie vergde naast coördinatie, iemand die andere mensen hiervoor 

“achter hun broek aan zat”. Dit was zeker een uitdaging. Marjan Hammer was deze persoon, die het dit jaar 

allemaal voor elkaar heeft gekregen (uiteraard met hulp van anderen), zij verdient een grote pluim van de 

club en de titel: “Vrijwilliger van het Jaar”!

Vrijwilliger
van het jaar

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!

Seizoensafsluiting
jeugdteams
Zaterdagmiddag 21 mei was er voor de jeugd een gezellige middag georganiseerd door de activi-

teitencommissie. De jongste teams hadden een uitje naar Bowlingbaan de Worp in Deventer en de 

oudere jeugd vermaakte zich in een nabij gelegen bos met een potje lasergamen. Na afloop was er 

voor iedereen wat te eten en te drinken in de kantine

Meiden worden Dames! 
Het seizoen zit er op voor de meiden van de MO19. Deze groep is al geruime tijd bij elkaar, gestart 

als MO13 met een grote groep meiden, hebben ze de diverse leeftijdscategorieën doorlopen, en nu, 

na 2 jaar in de MO19 gespeeld te hebben, zal dit team overgaan naar de senioren om Dames 1 te 

worden, die op de zaterdagmiddag zal gaan voetballen op Sportpark Gerstlo.

Seizoensgids 2023
v.v. Gorssel maakt al een paar jaar een seizoensgids, een glossy magazine waarin de teams voor komend 

seizoen worden voorgesteld, aangevuld met redactionele artikelen, achtergrondinformatie over diverse 

sponsoren en natuurlijk advertenties. Ook voor komend seizoen zijn inmiddels van alle teams de foto-

reportages gemaakt. Komend seizoen staan de jeugdteams centraal, zij zijn tenslotte de toekomst van 

onze club. En v.v. Gorssel is trots zijn op een grote jeugdafdeling!

v.v. GORSSEL
SEIZOENSGIDS 2021-2022


