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Welkom bij onze prachtige club v.v. Gorecht.
Welkom in ons gezellige clubhuis.
Welkom langs en op onze prachtige velden.
Welkom in onze bestuurskamer, kleedkamers en onze terrassen.
Hartelijk welkom! 

We presenteren u met trots onze presentatiegids 2022-2023.
Na een zinderend slot in de nacompetitie gaat v.v. Gorecht eerste klasse spelen. Daar zijn
we bijzonder trots op, maar dat zijn we op al onze voetballers, trainers, leiders en
vrijwilligers. Samen zijn wij Gorecht. 

Als u ons nog niet kent nodig ik u uit om alvast een indruk op te doen in deze mooie gids,
die we dankzij onze sponsoren ieder jaar weer kunnen maken en uitdelen.

Wij hebben ontzettend veel zin in komend seizoen en wensen onze spelers en natuurlijk
ook onze tegenstanders veel succes, maar ook vooral heel veel voetbalplezier.

Welkom en graag tot ziens op ons sportpark in Haren!

Mariska Sloot
 voorzitter v.v. gorecht
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Meer dan eerdere jaren in de Tweede Klasse zullen wij moeten gaan vechten voor de
punten, om hopelijk zo vroeg mogelijk in het seizoen ons verblijf in de Eerste Klasse te
verlengen. Uiteraard rekenen wij hierbij weer op de support vanaf de zijlijn. Wij hopen er in
ieder geval weer een prachtig seizoen van te maken!

 Zoals ieder jaar, hopelijk tot zaterdag langs de lijn. 

Thijs Hekman
aanvoerder gorecht 1

 ,,competitie hoger, tegenstanders dichterbij"

Wat een einde van het afgelopen seizoen. Na het mislopen van de titel op
doelsaldo, in drie wedstrijden via de nacompetitie alsnog promotie afdwingen
naar de Eerste Klasse. Een afloop die veel spelers en supporters lang, of misschien
wel altijd, bij zal blijven. 

De laatste wedstrijden liet het team zien wat er voor nodig is om succesvol te zijn in een
periode als deze; vechtlust, spelen als een team en op de juiste momenten pieken.
Gesteund door fantastische supporters. Op naar een competitie waar deze club in thuis
hoort, de Eerste Klasse. Dit seizoen mogen wij ons dus weer meten in de hoogste
Noordelijke competitie van het land. Eerder de Eerste Klasse E, nu de Eerste Klasse F. 

Een competitie hoger, maar de tegenstanders dichterbij. Waar wij afgelopen jaren in bijna
alle wedstrijden richting Drenthe reden, beslaat de Eerste Klasse zich over Groningen en
Friesland. Mooie Groninger derby’s tegen Oranje Nassau, PKC ‘83 (met Bert Vos aan het
roer) en VVG. Maar bijna net zo dichtbij zijn de wedstrijden tegen V.V. Winsum en het van
de zondag afdeling overgekomen V.V. Hoogezand. Een hele sterke competitie, waar de
verwachting is dat wij minder gaan winnen dan afgelopen jaar. Hoe wij er precies voor
staan ten opzichte van de rest van de competitie moet gaan blijken in de eerste
wedstrijden, lastig wordt in ieder geval iedere wedstrijd. 

Het team waar we deze uitdaging mee
moeten aangaan is aan een aantal
veranderingen ondergaan. Een zevental
spelers verliet het team. Onder anderen
topscoorder Sven Hazewinkel,
nacompetitie-held Bart Steenbergen en
linksback Gerben Bouwman vertrokken.
Daarvoor in de plaats kwam onder andere
Stephan Wijma over vanuit v.v. Haren en
keerde Jermo Verbeek terug vanaf Be
Quick 1887 (zat.). Aangevuld met jongens
vanuit het tweede elftal. 
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Wie kent Voetbalshop - voorheen Sportmaat - op het Zuiderdiep niet? De winkel
vaak wel, maar de gezichten achter het bedrijf zijn minder bekend. Tijd om
kennis te maken!
 
Als ik in de winkel van Voetbalshop naar mijn afspraak vraag, word ik vriendelijk naar de
bovenverdieping verwezen: daar zit teamsport. Boven aangekomen tref ik heel veel
voetbalkleding en vier familieleden aan: Hans Maatman, Ellen Maatman (dochter van Hans)
en de tweeling Edwin en Arjan Hekman, schoonzoon en aangetrouwd familielid. Ze vormen
met elkaar een geoliede machine.

Zevenentwintig jaar geleden werd Sportmaat aan het Zuiderdiep opgericht door Hans
Maatman. Bij aanvang een sportwinkel, maar groeide al snel naar een voetbalsportwinkel.
De winkel bleef gericht op particulieren, maar geleidelijk werden er veel zaken gedaan met
Groningse voetbalclubs. Inmiddels zitten er maar liefst tachtig verenigingen in portefeuille
en is er een zeer vruchtbare samenwerking met het webbedrijf Voetbalshop. Voetbalshop
heeft inmiddels zestien winkels in Nederland en wil ook naar België. De winkel blijft een
belangrijke factor om klanten te binden: die willen passen en maatwerk. De nabijheid van
het station, vlakbij de winkel op het Zuiderdiep, is een pre.

Hans brengt de bestellingen rond. Arjan managet de winkel. Ellen heeft de contacten met
verenigingen en Edwin ontwerpt shirts voor verenigingen. Hij laat mij het shirt zien met een
subtiel Peizer Hop erin geweven, een tekstje onder de kraag voor een andere vereniging.
Voor het zwart-wit van v.v. Gorecht heeft hij een subtiele rode bies langs de zwarte baan
bedacht.

Mijn laatste vraag is of ze nooit ruzie hebben. Enigszins verbaasd over die vraag
antwoorden ze ,,Nooit.”. Hoe dat kan? Ze laten elkaar vrij en ieder doet wat hem/haar het
beste ligt. De ideale ingrediënten voor ieder team! 

voetbalshop 'een echt familiebedrijf'
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Twan Boersma Sam NiewoldWillem Bouwkamp Jermo VerbeekRick Bruns

Michel KoopmanNick JansenSander Nooi Robbert OosterhuisThijmen Venendaal

Hein van MarrumYorn NiewoldHarmen Meijering Jos BeekTom Traas

Rein Werumes BuningStephan WijmaMark Haverkamp

Sjoerd Hoekstra

Miska Scheepsma 

Marleen Drijfhout
Verzorgster

Bob Poorta

Hans van der Ploeg
Hoofdtrainer

Erik Zuidema
Grensrechter

Eduard Zuidema
Assistent trainer

Jari Lemmen
Keeper trainer

Joris van der Lijn
Leider
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Laten we starten met een terugblik op
het succesvolle seizoen die eindigde
met promotie naar de 1e klasse! Het
werd een lange rit waarin we vanaf eind
januari t/m 18 juni iedere zaterdag volle
bak hebben moeten geven.

Op doelsaldo zijn we geen kampioen
geworden, maar als ik kijk hoe we de
nacompetitie aangepakt hebben GEWELDIG!
Een belangrijke factor van deze groep was
dat het echt een team was. 

Dat zal dit seizoen weer een grote factor zijn;
het zijn van een echt TEAM. Het niveau is
hoger en uitdagender. We zullen minder
wedstrijden winnen, minder balbezit
hebben, minder kansen creëren, meer goals
incasseren… We moeten het hebben van
een stabiele en goede organisatie, waarin
iedere selectiespeler een bijdrage levert. 

Zoals ieder seizoen zijn er enkele mutaties.
Echte clubmannen als Bart Steenbergen en
Sven Hazewinkel zijn bij een andere club
hun plafond verder aan het verkennen,
logische stap. Uiteindelijk komen ze toch
weer terug bij hun cluppie, is mijn
verwachting. 

,,winst en verlies zullen dichtbij elkaar liggen"

Verder zijn Christof Otten, Maik Scheltinga
en Youri Tepper vertrokken. Gerben
Bouwman is in het buitenland, onzeker
wanneer en of hij terugkomt bij Gorecht.
Hun vervangers zijn, vanuit de eigen club
doorgestroomd, Yorn Niewold, Mark
Haverkamp en keeper Thymen Venendaal.
Daarnaast zijn twee jongens teruggekeerd;
Sjoerd Hoekstra en Jermo Verbeek. 

Het is een hechte groep. Jongens die
snappen hoe het werkt in teamsport en
graag willen presteren naar hun
mogelijkheden. 

Het zal een pittig seizoen worden, waar
winst en verlies dichtbij elkaar zullen liggen.
Ons doel: (tijdig) veilig gaan spelen. Wie weet
kunnen we wel stunten en is er gaandeweg
meer mogelijk… Alles kan, we gaan het zien
en beleven met elkaar! 

Hans van der ploeg
 Hoofdtrainer v.v. gorecht 1
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Appingedam

Oranje Nassau

Drachtster Boys

Achilles '94

Loopbaan trainer
Gronitas 2

oranje nassau 2

Viboa

cvvb

drachtster Boys

fc groningen (stage) 9
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w
edstrijdschem

a gorecht 1
Datum wedstrijd

17-09-2022 | 17.00 WVV 1 - Gorecht 1

24-09-2022 | 15.00 gorecht 1 - Oranje nassau 1

01-10-2022 | 14.30 Broekster Boys 1 - Gorecht 1

08-10-2022 | 15.00 gorecht 1 - 't fean '58 1

15-10-2022 | 14.30 leeuwarder zwaluwen 1 - gorecht 1

29-10-2022 | 15.00 gorecht 1 - fvc 1

05-11-2022 | 14.30 drachtster boys 1 - gorecht 1

12-11-2022 | 15.00 gorecht 1 - groningen 1

19-11-2022 | 15.00 vv winsum 1 - gorecht 1

26-11-2022 | 15.00 gorecht 1 - pelikaan s 1

03-12-2022 | 14.30 hoogezand 1 - forecht 1

10-12-2022 | 15.00 ons sneek 1 - gorecht 1

21-01-2023 | 14.30 pkc '83 1 - gorecht 1

28-01-2023 | 15.00 gorecht 1 - blauw wit '34 1

04-02-2023 | 15.00 oranje nassau 1 - gorecht 1

11-02-2023 | 15.00 gorecht 1 - broekster boys 1

04-03-2023 | 14.30 't fean '58 1 - gorecht 1

11-03-2023 | 15.00 gorecht 1 - leeuwarder zwaluwen 1

18-03-2023 | 17.00 fvc 1 - gorecht 1

25-03-2023 | 15.00 gorecht 1 - drachtster boys 1

01-04-2023 | 14.30 groningen 1 - gorecht 1

15-04-2023 | 15.00 gorecht 1 - vv winsum 1

22-04-2023 | 15.00 pelikaan s 1 - gorecht 1

29-04-2023 | 15.00 gorecht 1 - hoogezand 1

13-05-2023 | 15.00 gorecht 1 - ons sneek 1

20-05-2023 | 14.00 blauw wit '34 1 - gorecht 1

27-05-2023 | 15.00 gorecht 1 - pkc '83 1

 indeling1e klasse-F

blauw wit '34 1

ons sneek 1

gorecht 1
pelikaan s 1

vv winsum 1

groningen 1

drachterster boys 1

fvc 1

leeuwarder zwaluwen 1

't fean '58 1

broekster boys 1

oranje nassau 1

pkc '83 1

hoogezand 1
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limuel mulder trainer gorecht 2

Als ik die avond ga kijken bij de training
van het tweede team heren van v.v.
Gorecht, beland ik in een voetbal-
landschap naar mijn smaak: in mijn rug
een eeuwenoud bos waarin de vogels
naar bed gaan, een biljartachtig echt
grasveld onder mijn voeten en voor
mijn neus de spelers van het tweede die
in hoog tempo een oefening uitvoeren. 

Met zijn handen op z’n rug staat de nieuwe
trainer te observeren. Ik ken hem. Hij heeft
mijn zoon ook getraind. Limuel Mulder, 32
jaar jong, voetbaldier en ondernemer.

Limuel is zijn voetbalcarrière begonnen bij
FC Lewenborg. Hij bleek voorbestemd voor
de positie van keeper en schopte het tot het
eerste bij die club. Zoals menig voetballer is
overkomen: niet zijn leeftijd, maar een
knieblessure maakte een einde aan zijn
spelende carrière. Hij was inmiddels al wel
begonnen met het trainen van de jeugd bij
FC Lewenborg en haalde op zijn achttiende
het diploma TC3. Op een trainerscursus
ontmoette Limuel iemand van een aardig
clubje uit Haren, te weten v.v. Gorecht en die
haalde hem over eens kennis te komen
maken. De kennismaking was met wijlen
Harry Hoeksema, clubman bij uitstek. Na vijf
minuten wist Limuel het: dit wordt ook mijn
club. Een warme en heel gezellige club.

Hij begon zes jaar geleden met het trainen
van de jonge jeugd en met name de
selectieteams. 

Trainen op voetbalvaardigheden en op het
innemen van verschillende posities in het
veld. 

Zaterdags bij de wedstrijd coachen en
meevieren bij een overwinning en oppeppen
bij een nederlaag. 

Toen voor dit seizoen een vacature ontstond
bij het tweede en hij gevraagd werd, hapte
hij toe. Ondanks dat Limuel door zijn werk
op vrijdagavond laat naar bed gaat en
zaterdagochtend dan wel heel vroeg is, wilde
hij deze kans niet aan zich voorbij laten
gaan. 

Naast voetbaltrainer is Limuel ook
ondernemer: aanvankelijk als DJ in clubs en
festivals, tegenwoordig uitbater van een café
in Stad. Hij heeft zijn kroeg de naam “Dorst”
gegeven. Dat past dan weer prima bij het
voetbal.

Als ik hem tenslotte vraag naar zijn doelen
met het tweede, antwoordt hij voorzichtig:
,,De basis beheersen de spelers. Nu gaat het
erom dat het voetbalkarakter wordt
gevormd. Met name moeten het tactische
deel verder ontwikkelen. Daarbij zullen de
oudere spelers de jeugd op sleeptouw
moeten nemen."

15
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Met veel enthousiasme zijn de dames aan de slag gegaan om alle informatie te updaten.
Halverwege de rit kregen ze versterking van Monique Klamer. Met z’n drieën hebben ze een toffe
nieuwe site neergezet waar je alle informatie over de club en je team eenvoudig kan vinden.

Binnen de commissie is een natuurlijke verdeling ontstaan in de werkzaamheden; zo is Miranda
onze creatieveling, kijkt Ellen meer naar structuur en processen en beantwoordt Monique vaak
de meer technische vragen. Alle drie houden ze van schrijven.

Naast de informatie op de website, versturen we nieuwsbrieven met belangrijke en handige info.
Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf je in via de button op de site! Daarnaast zijn we actief
op Facebook en Instagram. Dus als je echt niets wilt missen, volg Gorecht ook op de social kanalen
en download de ClubApp.

vvgorecht.nl nieuwe website

Onze leden en vrijwilligers van de juiste
informatie voorzien, zodat de teams met plezier
kunnen voetballen, is het hoofddoel van de
Communicatie commissie. En voor een grote club
als v.v. Gorecht is online informatievoorziening
onmisbaar. 

Afgelopen jaar hebben Ellen Dijksterhuis en Miranda
Bos de oude website onder de loep genomen en gekeken
wat beter, slimmer en handiger kon. 
Conclusie was een volledig nieuwe site met slimme
koppelingen, clubapp en meer sponsormogelijkheden.
Gorecht heeft gekozen voor VoetbalAssist met officiële
datalevering goedgekeurd door de KNVB.

check hem hier!

facebook.com/vvgorechtharen
instagram.com/vv_gorecht_/
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Iedereen kan voetballen!
,,Na maanden van voorbereiding was het dan eindelijk zover, afgelopen vrijdag was de
eerste training van G-voetbal voor 18 jaar en ouder. De eerste trainingsavond van het
G-Team is bijzonder succesvol verlopen! Met veel enthousiasme kwamen de eerste
spelers in voetbalkleding aan, een aantal had zich al weken op deze trainingsavond
verheugd. De vraag was nu of we hun verwachtingen konden waarmaken. Aan de
reacties van de spelers te zien werd ruimschoots aan de verwachting voldaan.”

Met deze tekst, geschreven in september 2014, was het ontstaan van het G-voetbal bij 
v.v. Gorecht een feit. Nu, acht jaar later, is het G-team niet meer weg te denken bij de club.
Wie spelen er in het G-team? Iedereen die net niet mee kan komen in het reguliere
voetbal. Dit zijn vooral spelers met een matige tot lichte verstandelijke en/of lichamelijke
beperking.

In ons team is iedereen, met zijn eigen kwaliteiten, belangrijk. Natuurlijk willen we het liefst
winnen, maar het gaat ons vooral om het plezier dat we hebben in voetballen. 
We werken met professionele trainers aan techniek, tactiek en conditie, daarnaast hebben
we ook veel lol met elkaar. Structuur is prettig maar ook erg belangrijk. Duidelijke regels en
afspraken. Altijd dezelfde trainers, kleedkamer en veld.

We trainen iedere dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur op het Scharlakenveld. Op
zaterdag spelen we in de KNVB G-competitie Noord. Daarnaast nemen we aan
verschillende toernooien deel. Dit is het KNVB G-beker toernooi, SJS toernooi in
Stadskanaal en het FC Groningen G-toernooi.

Lijkt het je leuk om eens te komen kijken, mee te trainen of lid te worden van dit leuke team? 
Mail dan naar gvoetbal@vvgorecht.nl.

astrid van der versteeg
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Ristorante Pizzeria

Restaurant - Pizzeria
Bezorgen - Afhalen - Catering

Rijksstraatweg 193c
9752 BH Haren
050 - 5346673

ristorantemediterraneo.nl
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Vriendenclub v.v. Gorecht

De vriendenclub zet zich op vele manieren in voor v.v. gorecht. 

draag jij de club ook een warm hart toe en wil je lid worden? 

Dat kan!  mail vriendenclub@vvgorecht.nl

vriendschap
ondersteuning van de de club

het voetbalspel overstijgend

aandacht voor elkaar

gezelligheid

support

plezier met elkaar
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,,balans vinden tussen plezier en prestatie"
Zelf heeft ze niets met voetbal, maar ik heb haar
leren kennen als de draaischijf in de club. En als
iemand die zich als een terriër kan vastbijten in
een kwestie. Dat ze veel meer tijd aan haar taak
als secretaresse van de jeugdcommissie kwijt is
dan ze van te voren dacht, neemt ze op de koop
toe. 

Via Kasper, voormalig eerste elftalspeler, en haar
kinderen, is Nienke Jonker bij Gorecht beland. Kasper
voetbalt alleen nog recreatief, maar vervult ook
functies binnen de club, zoon Bart voetbalt bij de
jongens onder 15 en dochter Evelien heeft bij de
meiden gevoetbald. Nienke moet dus eigenlijk wel. En
ze houdt ook een bevlogen verhaal over Gorecht.
Voor veel kinderen en jongeren is het heerlijk om met
hun hobby bezig te zijn twee of drie keer per week. En
het is een club waar ze zich thuis voelen en waar
vertrouwde gezichten hen elke week verwelkomen.

Over haar jeugdcommissiewerk vertelt Nienke dat het een puzzel is om complete teams te
maken waarbij de meeste kinderen en ouders blij zijn. Het is heel lastig om het iedereen
naar de zin te maken. De ouders worden betrokken door ze o.a. leider te laten worden.
Daarin ondersteunt de commissie de leiders zo goed mogelijk. Bij aanmeldingen en
mutaties moet ze alles doorgeven via Sportlink. Verder zit ze in de stuurgroep die in de
lockdown-periode is ingesteld om snel te kunnen schakelen. In de afgelopen kerstvakantie
heeft ze nog een buitenvoetbaltoernooi voor de jeugd helpen organiseren. Dat bleek een
groot succes.

Natuurlijk zitten er ook haken en ogen aan haar werk als jeugdcommissie-secretaresse.
Altijd maar die eindeloze formulieren… Nu weer voor de Oekraïense vluchtelingenkinderen
die bij Gorecht trainen. Ook het vinden van de balans tussen plezier en prestatie is iedere
keer een puzzel. Sommige trainers willen de nadruk op het laatste. Nienke pleit voor een
sfeer waarin iedereen, ook de minder sterke voetballer, goed uit de verf komt.

Ze is met Kasper uit de Achterhoek voor werk naar het noorden verhuisd. Maar dat in hun
leven in Haren de club een grote rol speelt is duidelijk. Ze benadrukt nog eens, hoe goed
ze het vindt dat er ook aandacht is voor de mensen achter de voetballers en supporters.
Dat er iemand is, die ouderen naar wedstrijden van het eerste rijdt. Dat er vriendschappen
ontstaan die verder gaan dan voetbal.

nienke jonker-poese
secretaris jeugdcommissie
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Johan Derksen moet er niet zoveel van hebben; vrouwenvoetbal. Maar die heeft
er dan ook geen verstand van. Vrouwenvoetbal bij v.v. Gorecht is al jaren een
serieus begrip. 

In de jonge jeugdteams voetballen meisjes en jongens door elkaar. Vanaf een bepaalde
leeftijd zijn er meidenteams, die trainen en spelen net zo fanatiek en met vaak minder
gezeur als de jongens. De vrouwen 1 en 2 van v.v. Gorecht is een mooie mix: jonge
speelsters uit eigen jeugd en zeer ervaren dames, die ook al vele jaren met elkaar samen
spelen en waar inmiddels mooie vriendschappen zijn ontstaan. 

Opvallend is dat de dames ook echte verenigingsdames zijn. Ook buiten het veld staan ze
klaar voor de club en pakken verschillende taken op. En tijdens de derde helft blijven ze
nog uren hangen in het clubhuis. Ik heb ze een zenuwachtige zanger op een feestmiddag
zien verbazen, door meteen met zijn allen de dansvloer te bestormen. Daar kwamen ze
niet meer vanaf tot de lichten gedoofd werden.

clubnieuws

Als Thom voor de groep 7 en 8-jarigen staat, weet hij dat dit is
wat hij wil. Jonge spelers nog beter laten worden in het
voetbalspel. Zijn manier van doen haalt het beste in de
kinderen boven en ze doen hard hun best. Hij hoeft zijn stem
niet te verheffen om ze aan een dribbel- of schietoefening te
krijgen. Bij het high-fiven na afloop wordt hij door de kinderen
zo’n beetje besprongen. 

Thom van Berge, 18 jaar, gestart bij v.v. Gorecht, maar al gauw
ontdekt door FC Groningen, is één van de vele jeugdtrainers
van de club. 

De jeugdtrainers hebben er lol in, regelen
eventueel vervanging en zijn voor een deel
zelfs gediplomeerd. Thom heeft met een aantal
jeugdtrainers van v.v. Gorecht een KNVB-
cursus gevolgd om oefenstof te leren kennen
en vooral om die zo snel en doelgericht
mogelijk op het veld te laten uitvoeren. 

Thom heeft nu een tussenjaar na de havo en
richt zich helemaal op het voetballen bij FC
Groningen. Daarna wil hij zich inschrijven voor
de opleiding Vastgoed en Makelaardij. Voetbal
is belangrijk, maar niet alles...
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selectie vrouwen
seizoen 2022-2023
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Britt van den Hoed Carlijn Naber Chantal Bouma Anna Steenbergen Anouk Hazewinkel

Feikeline Valkema Eva Sluurman Elciena Riepma Eva Knigge Dorien van der Lee

Isis ChristoffelsJoline VenemaKayleigh BakkerKim MagnaniMarieke van der Lee

Loes TakensMarit LomanMarit KorringaNaomi DijkstraMarit Ruessink

Noor NiezenNathalie WekemaPetra RavenSannah SluurmanSharon Bruiniers

Senne WerkmanSilke van der ZeeYara SpitzersZoey Veldman

Wilfred Veenstra
trainer




