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Beste lezers van Doeltreffend,
Een nieuw seizoen dus weer een nieuwe
Doeltreffend.
Dit maal dus geen papieren versie zoals we
19 jaar gewend waren maar een digitale.
We hopen dat dit net zo gewaardeerd zal
worden als voorheen.
Zoals je ziet zijn we zijn er weer in
geslaagd om editie 1 te vullen.
Natuurlijk met dank aan allen die er aan
mee gewerkt hebben.
Vanaf deze plaats willen we het grote
aantal nieuwe leden speciaal welkom heten.
We hopen dat ze snel hun plekje zullen
vinden en wensen natuurlijk iedereen
een gezellig en succesvol seizoen.
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Woordje van de voorzitter.
De eerste digitale versie van Doeltreffend
is een feit. We hopen dat jullie van deze
opzet net zoveel genieten als van de papieren variant. We willen hiermee nog meer
mensen proberen te bereiken die zo de verrichtingen van onze club kunnen volgen.

Vanaf deze plek wil ik graag onze nieuwe
trainer van de dames, Tom Vrencken, en onze nieuwe voetballende leden hartelijk welkom heten binnen V.V. Gassel. Ik
hoop dat jullie je snel thuis voelen binnen onze vereniging en
hier veel plezier gaan beleven.
Het Corona virus……. De bal heeft weer even gerold op de
Gasselse velden maar waar we allemaal zo bang voor waren is
helaas gebeurd. De competities zijn allemaal stilgelegd en
alleen de jeugd mag op dit moment nog trainen. Het belooft
dit jaar dan ook een jaar vol onzekerheden te gaan worden.
We weten niet hoe het Corona virus zich de komende maanden gaat ontwikkelen. Helaas hebben we in het voorjaar van
dit jaar al onze evenementen moeten afgelasten en wanneer
deze gepland kunnen worden is een groot vraagteken. We
zijn inmiddels gestart met de voorbereiding op ons 75 jarig
jubileum. Ook hierover een hangt een sluier van onzekerheid
wat de organisatie hiervan wel een stuk complexer maakt.
Toch zijn we met inachtneming van alle regels er in geslaagd
om een aantal evenementen te organiseren. Voor de jeugd
heeft het jeugdkamp en de jeugdtalentdag plaats gevonden.
Voor de senioren hebben we middels een onderling toernooi
het vorige seizoen op gezellige wijze afgesloten en hebben
de dames van vrouwen 1 en 2 gezamenlijk met het dames
team van Beuningse Boys een succesvolle Pubquiz georganiseerd.

Vervolg blz. 7
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Vervolg van blz. 5
Een mooie ontwikkeling, waar we zeker trots op mogen zijn,
is dat de commissie jeugdcoördinatie er in is geslaagd om de
organisatie WeLoveVoetbal naar Gassel te halen om op donderdagmiddag in 2 groepen aan onze jeugdleden techniek
training aan te bieden. Inmiddels hebben 18 jeugdleden zich
hiervoor aangemeld. Ik hoor alleen maar zeer enthousiaste
geluiden van spelers en ouders. We zijn gestart met 6 trainingssessies. Indien het enthousiasme doorgezet zal er na
deze 6 sessies een vervolg worden gepland zodat andere belangstellenden ook kunnen aansluiten.
Tot slot wil ik iedereen veel sterkte wensen de komende
maanden. Let goed op je gezondheid en probeer de regels
vanuit het RIVM zo goed als mogelijk op te volgen. Alleen
dan krijgen we het virus er onder en kunnen we hopelijk nog
een mooi en spannend voetbalseizoen tegenmoet gaan met de
binnen onze club bekende en gezellige evenementen.
Eric van Boekel.
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Jeugdtalentendag 2020.
Op zaterdag 22 augustus 2020 vond dit jaar de jeugdtalentendag plaats op sportpark de oude kamp. Voor de tweede keer in
de historie vond dit evenement plaats als seizoen opening voor
de jeugdspelers van VV Gassel.
Nadat Koen Theunissen namens de organisatie het openingswoord had gegeven, gingen de deelnemers van start met deze
bijzondere editie van de jeugdtalenten.
Overal in het hele land zijn er diverse evenementen die geen
doorgang hebben kunnen vinden. Als organisatie waren we heel
erg blij dat we dit evenement in coronatijd konden houden.
Ook dit jaar hadden we wederom een mooi deelnemersveld.
Vanuit de JO-7, JO-9, JO-10, JO-12 en JO-14 deden er
uiteindelijk 37 deelnemers mee aan het evenement.
Vervolg op blz.11
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Vervolg van blz9

Vervolg op blz.13
11

Onderstaande ondernemers hebben een contract

afgesloten voor een jeugdsponsorpakket

Tel.
0486422422
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Vervolg van blz.11

Vervolg op blz.15
13

Inter-Iberica b.v.
Schuttersweg 18
5438 AH Gassel
The Netherlands
Tel: 0486 - 744016
Fax: 0486 - 474059

info@inter-iberica.com
www.inter-iberica.com
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Vervolg van blz.15

Vervolg op blz.17
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Vervolg van blz.15

De deelnemers streden onderling allemaal op de volgende onderdelen:

60 meter sprint
Veldloop
Behendigheidsrace
Schottechniek
Baltechniek (hooghouden)
Ingooien
Waar er onderlinge competities worden gehouden, is er ook
behoefte aan het houden van kleine pauzes. Om de deelnemers tussendoor extra energie te geven, stonden Brenda en
Sabine klaar met een gezonde snack en limonade. De organisatie dankt hun nogmaals extra voor de hulp.
Vervolg op blz.19
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Vervolgvan blz.17
Maar waar er een onderlinge competitie wordt gehouden,
zijn er natuurlijk ook prijswinnaars.
Nadat de deelnemers de onderdelen hadden afgewerkt,
werden er onderlinge partijspellen gespeeld tussen de deelnemende teams. In de tussentijd had Ryan Siroen alle
uitslagen verwerkt in de computer, waarna de prijswinnaars
bekend werden.
De 3de prijs ging deze editie naar Gijs Thijssen, JO14-1. Hij
behaalde op:
60 meter sprint: 9,52 sec.
Veldloop: 1.12,95
Behendigheidsrace: 25,51 sec.
Schottechniek: 11 punten
Baltechniek (hooghouden): 4 keer
Ingooien: 17,1 meter.
Dat het allemaal dicht bij elkaar lag, werd duidelijk met het
bekend maken van de 2de prijs. Deze ging dit jaar naar Sven
Willems, JO12-1. Hij behaalde op:
60 meter sprint: 10,84 sec.
Veldloop: 1.18,04
Behendigheidsrace: 25,39 sec.
Schottechniek: 12 punten
Baltechniek (hooghouden): 20 keer.
Ingooien: 10,2 meter.
In iedere competitie kan er uiteindelijk maar 1 de winnaar
zijn. Het jeugdtalent van 2020. Sportman was dit jaar…….
Stijn Peters, JO7-1. Hij behaalde de volgende mooie
resultaten:
Vervolg op blz.23
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Vervolg van blz.19
60 meter sprint: 14,15 sec.
Veldloop: 1.38,00
Behendigheidsrace: 42,5 sec.
Schottechniek: 12 punten
Baltechniek (hooghouden): 2 keer
Ingooien: 5,6 meter.
Na de prijsuitreiking werden de kinderen getrakteerd op een
lekker verfrissend waterijsje.
De organisatie dankt iedere deelnemer voor zijn of haar
deelname, maar dankt ook zeker alle vrijwilligers die dit
evenement mede-mogelijk hebben gemaakt.
De prijswinnaars feliciteren wij hartelijk met de gewonnen
prijs.
Hopelijk tot volgend jaar!
Organisatie jeugdtalentendag.
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De balpen
Als eerste wil ik Truke Heijs bedanken
voor het doorgeven van de (bal)pen.
Mijn naam is Shalina Thoonen, ik ben
19 jaar en ben woonachtig in Grave.
Ik woon samen met mijn vader en 2
broers.
In mijn jeugd ging ik naar de basisschool “de Sprankel” in Grave. Daarna
ben ik naar het Merlet college in Grave
gegaan, waar ik 4 jaar kader heb gedaan. Momenteel volg ik
de opleiding Maatschappelijke zorg niveau 4 aan het ROC in
Nijmegen. Ik zit in het 3e jaar en loop stage bij “Dichterbij”.
Vanaf mijn 7e jaar ben ik gaan voetballen bij GVV’57.
Vanaf mijn 14e werden de 3 clubs GVV’57, SCV en Estria
samengevoegd, waardoor ik in een samengesteld team kwam.
Na 2 jaar zijn wij als team overgestapt naar VV Gassel, waar
wij 1 seizoen hebben samengespeeld. Het team is destijds
gestopt en ik ben doorgegaan in het team van vrouwen 1.
Ik voetbal nu al een aantal jaren bij VV Gassel en het
hoogtepunt is toch wel het behaalde kampioenschap met
vrouwen 1, seizoen 2018-2019. Momenteel speel ik in het
gezellige team van vrouwen 2.
In mijn vrije tijd doe ik graag een drankje met mijn teamgenoten bij de voetbalclub of bij een uitgaansgelegenheid.

Bij deze geef ik de (bal)pen door aan Rianne Cruijsen
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NIJMEEGS JOPIE
Heeft voor U:
WERKKLEDING
Overalls, werkbroeken, werkschoenen stalen neus, enz.
VRIJTIJDSKLEDING
Spijkerbroeken, afritsbroeken, bodywarmers, blouses, enz.
REGENKLEDING
Regenpakken, poncho’s, enz.
KAMPEERARTIKELEN
Slaapzakken, luchtbedden, matrasjes enz.
W.v.Esterenweg 3 Escharen
tel.(0486) 472301
s’maandags gesloten
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Nieuwe leden.
Fleur van Raay
Gassel
Stijn Peeters
Gassel
Saar vd Heijden
Gassel
Liz van Gemert
Gassel
Bas Linders
Gassel
Tom Linders
Gassel
Tiny Thijssen
Gassel
Stef Classens
Gassel
Roel van Thiel
Gassel
Fiene ten Haaf
Gassel
Jan Kaspers
Gassel
Jop van de Lockant Gassel
Eef Nibbeling
Gassel
Gijs Dinnissen
Grave
Marco Boeijen
Grave
Johan Verhaaren Grave
Dex van Hoorn
Grave
Lente Janssen
Beers
Emmy Vermeulen St Hubert
Michelle Jansen
Boxmeer
Auke Besems
Nijmegen
Amir Bagheri
Nijmegen
Roy Timmermans
Wijchen

Edwin Woudstra
Renee Loeffen
Sylvana Verberkt
Amber Leisiwal
Tom Vrenken
Jarno Weiland

Geffen
Cuijk
Cuijk
Cuijk
Cuijk
Katwijk

Wij wensen alle nieuwe leden
veel sportief plezier bij onze
vereniging!

Geboorten.
Op 9 mei is het gezin van Rik en Anne en Kai van de Loop
uitgebreid met dochter Kiki.
Op 20 mei is het gezin van William en Janneke en Mila de
Kleijn verblijd met zoon Moos.
Wij wensen allen veel geluk!!
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Wie is . . .

Naam: Annelin van Beek
Geboortedatum: 20-02-2001
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Lengte: 1,69 m
Gewicht: …..
Schoenmaat: 38,5
Welk elftal: Gassel vrouwen 2
Positie in ’t veld: Rechterkant
Sterke punten: Sprintje op de flanken
Zwakke punten: Keepen
Favoriete voetbalclub: V.V. Gassel
Beste voetballer: Noa van Spijk
Slechtste voetballer:
Opleiding: Pedagogische Wetenschappen, Radboud Universit.
Beroep: ABC Restaurants Velp
Hobby’s naast voetballen: uiteten gaan, uitgaan, 3e helft,

Lievelingseten: Carpaccio
Minst lekkere eten: Aardbeien
Favoriete film: The Invisible Man
Favoriete boek: Fifty shades of Grey
Leukste tv programma: Ranking the Stars
Favoriete artiest/groep: Kruzo Mixtapes
Beste liedje: Head & Heart – Joel Corry
Mooiste man/vrouw: Dave Roelvink
Waar heb je een hekel aan: Rondjes rennen
Favoriete vakantieland/plaats: Spanje
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NL doet bij vvGassel.

Op maandag 24 aug. was er weer de jaarlijkse NL doet
activiteit.
Door de corona beperkingen was deze op 14 maart niet
mogelijk en werd dus uitgesteld.
VV Gassel is dan ook altijd van de partij, met de vrijwilligers
worden dan weer diverse klusjes geklaard.
Iedere maandagmorgen worden er altijd wel diverse klussen
uitgevoerd door de vaste vrijwilligers maar deze keer dus
met een oranje tintje.
Alle reclameborden werden gewassen en rondom het
hoofdveld werden de graskantjes weer strak gemaakt.
Dus wederom dank aan alle vrijwilligers.!!
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Kramp deel 2

In een eerder bericht had ik al een keer uitgelegd wat kramp
is en hoe het voorkomen kan worden.
Daarin vertelde ik ook dat magnesium een hele
belangrijke rol speelt.
Enkele voordelen van magnesium:
Het voorkomt verzuring en kramp
Het verlicht spierpijn
Het ondersteund de aanmaak van ATP
(= een stofje dat ons energie geeft)
Het bevorderd concentratie en focus
Kun je dan het beste magnesium slikken of smeren???
Daarvan wordt gezegd dat smeren op het grootste orgaan
dat wij hebben (de huid) de meest effectieve en aangenaamste manier is. Je smeert het namelijk direct op de plek waar
het wezen moet, nl in je cellen.
Hoeveel magnesium heb je nodig?
Dat verschilt heel erg van mens tot mens. Afhankelijk van
leefstijl, stress, medicijngebruik etc. Maar je kunt niet gauw
te veel binnen krijgen. Het lichaam neemt op wat nodig en de
rest voert het af via de nieren of wordt uitgezweet.
Wanneer moet je het gebruiken?
-Magnesium is heel effectief tegen kramp tijdens een
wedstrijd.
-Magnesium is ook effectief na de wedstrijd tegen verlichting van de spierpijn en sneller herstel.
Er zijn verschillende mogelijkheden
om magnesium te gebruiken. Bv. Via
een (voeten)bad met magnesiumzout, met magnesiumolie of magnesiumgel.
Heb je vragen hierover kun je mij
altijd een mail sturen.Mailadres:
info@avb-grave.nl
Veel sportplezier.
Gemmie Raemakers.
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Speler van de Week.
Ik ben Sam Loeffen en
voetbal bij de JO-9.
Ik speel in de verdediging en
zorg dat de tegenstanders zo
min mogelijk kunnen scoren.
Op zondag 27 september
mocht ik aanwezig zijn bij de
wedstrijd tegen Vesta als
speler van de week.
Als eerste kreeg ik van Guido
een AA en een snoepzakje.
Ik vond het wel spannend om met de grote jongens mee te gaan,
maar ik had er wel heel veel zin in. Nadat ik mijn drinken op had
ging ik met Guido en het rest van het team mee om te luisteren
naar de wedstrijdbespreking.
De trainer gaf duidelijke instructies aan de spelers voor de
wedstrijd. Daarna heb ik samen met het team de warming up
gedaan, dit was heel erg leuk. Samen met Roel, Guido en Joris heb
ik overgespeeld. Na een paar keer overspelen mocht ik samen met
Ted penalty’s nemen. Sjors stond in het doel, maar mijn penalty
was onhoudbaar voor Sjors J.
Na alle voorbereidingen begon de wedstrijd dan echt. Samen met
Guido, het team en de scheidsrechters liep ik het veld op. Na de
tos dribbelde ik naar het doel en schoot met rechts in de goal.
Na mijn doelpunt kreeg ik van Guido een diploma en een hele mooie
bal (deze ligt op mijn nachtkastje). Daarna mocht ik in de dug-out
gaan zitten naast Ted en Joris. Helaas hadden ze verloren, maar
het was een pittige wedstrijd.
Desondanks heb ik een SUPER leuke dag gehad. Iedereen bedankt
voor alles.
Groetjes Sam.
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Handige clubinfo om te weten
Clubnaam: Voetbalvereniging Gassel
Oprichtingsdatum:15 juni 1946
Internet: www.vvgassel.nl
Accommodatie: Sportpark “De Oude Kamp”
Ten Holtweg 10, Gassel
Telefoon kantine: 0486-471703

Correspondentieadres:
De Deel 32 5438RE Gassel
Hoofdbestuur :
Eric van Boekel (voorzitter)
Demi Verheugen (secretaris)
Twan Broersma (penningmeester)
Harrie de Kleijn (algemene zaken)
Jos van der Heijden (algemene zaken)
William de Kleijn (bar/evenementen)
Marinho de Kleijn (jeugdzaken)
Wim Linders (wedstrijdsecretaris)
Maurice van Deventer (jeugdzaken)
Email: bestuur@vvgassel.nl
Jeugdzaken
Wedstrijd-secretariaat: Maurice van
Deventer en Bart Loeffen.
Email: jeugd@vvgassel.nl

Consul: Maurice Willems
Ledenadministratie:Jos van der Heijden
Barcommissie:William de Kleijn,
Noud Strik
Redactie Doeltreffend
Jo Hendriks, Willy de Kleijn,
Anja Derks ,Joris Sprengers,
en Eric van Boekel.
Emailadres: doeltreffend@vvgassel.nl
Sponsorcommissie
Cor van Boekel, Peter Goossens,
Sven Wijnen en Frank ten Haaf
Technische commissie
Harrie de Kleijn, Jos van der Heijden
Beheer gebouwen
Piet Roelofs

GOK-toernooi: Frank ten Haaf, Thijs van Haren, Tom van Raaij, Niels Driessen en
Martijn Sprengers. Sjors Cuppen, Hans van Houtum .
Gasselse Kennisquiz:;Eric van Boekel, Harm van Boekel, William de Kleijn, Bas Van
Raaij,Hanneke Peperkamp en Gijs van Kollenburg
Jeugdtalentendag;werkgroep,
Darttoernooi; Ronny van Gemert en Ramon v/d Venne.

38

39

40

