
  

 

Hoofdsponser 

Seizoen: 2021-
2022 editie 1 V.V. GASSEL CLUBBLAD 

DOELTREFFEND 



2 

 



3 

 

Beste Doeltreffend lezers, 

 

Voor jullie ligt nu weer een nieuwe editie van Doeltreffend. Door  

welbekende Covid-19 oorzaken zijn we even uit de lucht geweest, maar 

hier zijn we weer. We hebben er zin in en kijken er naar uit om vijf keer 

per jaar Doeltreffend uit te brengen.  

 

De redactie is in samenstelling een klein beetje gewijzigd en bestaat nu 

uit Demi Verheugen, Lieke van Thiel, Noah den Toom, Annesofie Poel, 

Joris Sprengers en Eric van Boekel. Helaas hebben Jo Hendriks en Willy 

de Kleijn aangegeven te stoppen met de redactionele werkzaamheden. 

Ook Anja Derks is gestopt, zij verzorgde altijd een bijdrage vanuit de 

jeugd. Alle drie enorm bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren. Wij 

gaan proberen om jullie goede werk voort te zetten.  

 

Indien je het als lezer leuk vindt om aan te sluiten bij deze enthousiaste 

redactie of je hebt een leuk idee voor een onderwerp, laat het ons dan 

weten. Heel veel leesplezier gewenst. 

 

De redactie. 
 

Redactie: 

Joris Sprengers 

Eric van Boekel 

Demi Verheugen 

Lieke van Thiel 

Noah den Toom 

Annesofie Poel 

Redactie adres: 

doeltreffend@vvgassel.nl 

 

Uitgave september 2021 
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Woordje van de voorzitter 
 
Eindelijk het is nu weer echt begonnen en wat hebben 
we er naar uitgekeken om weer lekker te kunnen  

voetballen, samen te kunnen zijn en gezellig in de  

kantine een biertje of wijntje te kunnen drinken. Het 

zijn lastige tijden geweest waarin wedstrijden zijn  

afgelast en evenementen niet door konden gaan.  
Financieel heeft de Covid-19 crisis ook onze  

voetbalclub geraakt.  

 

Vanaf nu kunnen we vooruit kijken en laten we een 
negatieve periode achter ons. De bekerwedstrijden zijn inmiddels allemaal  

gespeeld, met wisselend succes, waarbij onze dames het als hoogtepunt een 

ronde verder hebben weten te schoppen. Inmiddels zijn ook de eerste  

competitiewedstrijden gespeeld.  
 

Tevens wordt in dit voetbaljaargang het 75-jarig jubileum van onze club  

gevierd. De datum is inmiddels vastgesteld van vrijdag 17 juni tot en met  

zondag 19 juni 2022. Vele commissies zijn al opgesteld om een mooi feest-
weekend te organiseren waarin een hoop activiteiten worden georganiseerd.  

 

Tijdens het jubileumweekend zal ook voor de jeugd van Gassel een aantal  

leuke activiteiten worden georganiseerd. Via de Rabobank Club Support actie 

hebben we hier financiële ondersteuning voor aangevraagd. Alle leden van de 
Rabobank kunnen in de periode van 4 oktober tot 24 oktober hun stem  

uitbrengen op alle ingebrachte initiatieven. Wij hopen natuurlijk op jouw stem 

voor de voetbalvereniging zodat we de jeugd van Gassel een aantal mooie  

activiteiten kunnen aanbieden. 
 

Een andere datum om in de agenda te noteren is donderdag 4 november.  

Dan zal na de training de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Graag  

informeert het bestuur haar leden dan over de laatste stand van  
zaken binnen de vereniging en wordt iedereen geïnformeerd  

over hoe we als vereniging de Covid-19-crisis zijn doorgekomen. 

 

Tot slot wil ik iedereen een enorm fijn en sportief  

voetbaljaar wensen en blijf bovenal allemaal gezond! 
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De Balpen 
Als eerste wil ik Shalina bedanken voor de 

(bal)pen. 

Mijn naam is Rianne Cruijsen. Ik ben 30 jaar en 

woon samen met Guido en onze dochter Evi op 

de Schaarweg in Gassel.  

 

Ik ben opgegroeid in Escharen op de  

Vijfsprong. Daar woonde ik samen met vader 

Piet, moeder Trees, tweelingzussen Marina en 

Yvonne en mijn broer Bart. Ik heb in Escharen 

op de bassischool gezeten en ben daarna naar 

het Merletcollege in Grave gegaan. Na het  

behalen van mijn diploma ben ik de opleiding 

Pedagogisch medewerker gaan volgen op het 

ROC in Veghel. Helaas kwam ik na het  

afronden van deze opleiding niet gelijk aan het werk in de kinderopvang. 

Ik heb toen verschillende baantjes gehad. In April 2019 kon ik gelukkig 

bij kinderdagverblijf De Kleine Buddha beginnen. Hier werk ik altijd met 

heel veel plezier op de peutergroep. De Kleine Buddha is een  

kleinschalig kinderdagverblijf dat gevestigd is in het Catharinahof in  

Grave. Sinds augustus ’21 heb ik een vast contract gekregen.  

 

Vanaf mijn 12e ging ik voetballen bij Estria. In 2019 ben ik overgestapt 

naar VV Gassel. Helaas heb ik nog niet veel kunnen voetballen i.v.m. 

zwangerschap en de coronatijd. Momenteel speel ik in het team van 
vrouwen 2 waar ik voorin in het veld ben te vinden.  

 

In mijn vrije tijd ben ik graag bij mijn vrienden en vriendinnen. Op  

zondagmiddag ben ik vaak te vinden op het voetbalveld om bij het  

eerste te kijken. En daarna natuurlijk om gezellig een drankje te doen! 

 

Bij deze geef de (bal)pen door aan Jos Thijssen.  
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Wie is.. 

Naam: Sylvana Verberkt 

Geboortedatum: 02-08-1999 

Burgerlijke staat: Ongehuwd  

Lengte: 1.66 CM 

Gewicht: 60 KG 

Schoenmaat: 37.5 

Welk elftal: VV Gassel vrouwen 1 

Functie bij VV Gassel: Speelster 

Sterke punten: Behendigheid  

Zwakke punten: Fysiek 

Favoriete voetbalclub: Ajax 

Beste voetballer: Frenkie de Jong 

Slechtste voetballer: Jens Toornstra  

Opleiding: HBO Social Work 

Beroep: Nog studerend maar als bijbaan werk ik in de fitness 

Hobby’s naast voetballen: Winkelen 

Lievelingseten: Sushi 

Minst lekkere eten: Witlof  

Favoriete film: Titanic  

Favoriete boek: Ik lees nooit boeken (oeps) hahaha 

Leukste tv programma: ESPN 

Favoriete artiest/groep: Broederliefde  

Beste liedje: Bloed, Zweet en Tranen  

Mooiste vrouw: Mijn vriendin  

Waar heb je een hekel aan: Rommel   

Favoriete vakantieland/plaats: Curaçao   
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Onderstaande ondernemers hebben een contract afgesloten voor een 

jeugdsponsorpakket 

Tel. 

0486- 

422422 
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De Powershake van Gemmie 

 
Natuurlijk is wat en wanneer je moet eten afhankelijk van de sport die je 

beoefend. Bij een teamsport zoals voetbal varieert de mate van  

inspanning tijdens de training of wedstrijd. Het ene moment beweeg je 

rustig, het volgende moment explosief.  Een flinke eiwit (proteïnen) 

boost na een inspannende wedstrijd of training mag er dan wel in.  

Proteïnen dragen bij aan de opbouw en het onderhoud van je spieren.  

Spieren bestaan hoofdzakelijk uit proteïnen en je hebt meer dan 600 

spieren. Hierbij een recept voor een Powershake met veel proteïnen. 

 

Wat heb je nodig voor 1 shake: 

1 banaan in stukjes 

250 ml yoghurt 

2 eetlepels pindakaas 

1 eetlepel honing 

Flinke snuf kaneel 

Eventueel geschaafde amandelen 

Blender of staafmixer 

 

Hoe maak je het: 

Mix alle ingrediënten met de mixer of staafmixer, met uitzondering van 

de amandelen. 

 

Garneer met de amandelen. 

 

Smakelijk en geniet ervan. 
Gemmie Raemakers. 
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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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Team in het zonnetje 

 
Deze editie van doeltreffend zetten we niet alleen een vrijwilliger in de 

spotlight, maar ook een team in het zonnetje. Deze editie zijn dat de 

dames van VV Gassel. 

 

Na een onstuimige periode met Covid-19 en onzekerheden over wel of 

niet mogen voetballen, zijn de dames van VV Gassel sinds half juli weer 

aan het trainen geslagen. Trainer Tom Vrenken wil dit jaar meespelen 

om de bovenste plaatsen in de competitie, waarbij wordt gestreefd naar 

promotie naar de tweede klasse.  

 

We moeten natuurlijk niet alles verklappen aan de concurrentie, maar 

door als een sterk collectief, voetballend en aanvallend, voetbal te  

spelen, moet deze doelstelling haalbaar zijn. Hierbij gaat trainer Vrenken 

uit van de kwaliteiten van zijn speelsters.  

 

Dat er aanvallend gespeeld moet worden is te zien in de trainingen van 

de dames de afgelopen weken. Trainer Vrenken deinst niet achteruit om 

de dames flink af te peigeren met meters sprinten en positie- en partij 

spellen met snelle omschakelingen. Toch geven ook de speelsters aan 

dat de lange en intensieve voorbereiding ervoor zorgt dat de condities 

weer op niveau gebracht worden.  

 

Helaas zijn de voorbereidingen nog wat rommelig verlopen voor de  

dames in verband met oefenwedstrijden die niet door gingen en  

speelsters die nog laat op vakantie waren. Maar in de bekerwedstrijden 
de afgelopen weken is goed te zien dat de ‘manier van voetballen’ van 

de dames beetje bij beetje naar voren begint te komen.  

 

Voor VV Gassel dames 2 zal dit seizoen er iets anders uitzien dan zij 

gewend zijn. Dit seizoen zullen zij uitkomen in een 7 tegen 7  

competitie. Dat maakt ze natuurlijk niet minder gemotiveerd en gezellig! 

 

Er hangt een fijne en gezellige sfeer onder de dames, dat moet wel voor 

succes zorgen dit seizoen! 
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Vrijwilliger in de spotlight 

 
Hier een boodschap aan alle leden van VV Gassel, alle bewoners van  

Gassel, en dorpenaren en stedenaren uit de omstreken! Zoals jullie  

misschien al weten, bestaat onze voetbalclub dit jaar 75 jaar! Voor wie 

er nieuwsgierig naar is: dit wordt ook wel een rodium jubileum genoemd. 

Vanwege de onzekerheden omtrent het organiseren van grote  

evenementen deze zomervakantie, is besloten om het jubileum een  

jaartje uit te stellen. Zo kan er in de zomer van 2022 groots uitgepakt 

worden. Om een beeld te geven van wat er verwacht kan worden, heeft 

een van de vrijwilligers van VV Gassel, William de Kleijn, het woord  

gekregen om ons alvast van een aantal zaken op de hoogte te stellen:  

Volgens hem is de eerste actieve stap die je als lezer kunt ondernemen, 

het openen van je agenda om op vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni 

2022 met (grote) letters ‘jubileumweekend VV Gassel’ te noteren. 

Hier voegt William aan toe dat het weekend gericht is aan heel het dorp, 

jong en oud, lid of geen lid van de voetbalclub; iedereen is welkom!  

 

Ook is er al nagedacht over een globale invulling van het weekend:  

Om bij het begin te beginnen: de vrijdag staat in het thema van nostalgie 

en verbondenheid! Oud-leden, vrijwilligers en ieder die zich verder  

geroepen voelt, zal van harte welkom zijn om samen terug te blikken op 

de afgelopen jaren en bij te praten over de goede oude tijd. Dit natuurlijk 

onder het genot van een drankje en livemuziek van een bandje. 

 

Vervolgens, op de zaterdag, zal voor de jeugd in de ochtend een  

voetbalclinic georganiseerd worden, die in de middag wordt opgevolgd 

door (hopelijke) de grootste editie van het GOK-toernooi tot zo ver!  

Senioren van Gassel, omstreken, maar ook heinde en verre hebben de 

kans zich op te geven en, met minimaal één vrouw in het veld, zich te 

bewijzen als winnaars van deze jubileum-editie van het GOK-toernooi! In 

het kader van ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ zal na de  

spannende finale de ‘derde helft’ ‘s avonds goed vertegenwoordigd  

worden met een grote feesttent en een combinatie van een live band en 

DJ.  
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En dan zijn we alweer bij de laatste dag aangekomen; de zondag. Alle 

jeugd van Gassel, of je nou lid bent van de voetbalclub of niet, is  

uitgenodigd om deel te nemen in de 6-kamp. Daarbij wordt het extra 

gewaardeerd als ook ouders gezellig een kijkje komen nemen, en  

wellicht als ze het niet kunnen laten hun talenten kunnen tonen tijdens 

een van de spellen! Na deze actieve ochtend kan iedereen gezamenlijk 

genieten van een lunch. In de loop van de middag is het vervolgens tijd 

voor een echte veiling! Dit plan staat nog in de kinderschoenen, maar 

bereid je voor op kei harde handel, gewiekste verkooptactieken en  

verscheidene aangeboden diensten en producten... In combinatie met 

deze veiling zal een feestmiddag en -avond plaatsvinden waarmee het 

weekend ook zal worden afgesloten!  

 

Klinkt goed als je het mij vraagt, maar ik hoor de lezer denken; dat 

schrijven in de agenda, dat was wel een leuke actieve stap... is er  

misschien nóg iets wat ik kan doen? Het antwoord is ‘ja’! Om deze 

week mogelijk te kunnen maken is hulp van alle kanten welkom. Dus wil 

je een rol spelen in het organiseren van dit gave evenement (door  

bijvoorbeeld in een van de commissies te stappen of mee te denken 

over sponsoren voor de veiling op zondag)? Stuur dan vooral even een 

interessemailtje naar bestuur@vvgassel.nl. Zo maken we er ‘door Gassel 

voor Gassel’ samen een ontzettend mooi jubileum van. Zin in!   
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11.06.2022 
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Jeugdspeler aan de bal 

Naam: Abel Loeffen 

Geboortedatum: 3 augustus 2011 

Lengte: 145cm 

Gewicht: 33kilo  

Schoenmaat: 37,5 

Broers/zussen: 2 broertjes (Sam en Max) en 1 zusje 

(Eva) 

Welk elftal: VV Gassel JO-11, soms invallen bij JO-13 

Positie in ’t veld: Middenveld of Spits 

Sterke punten: Scoren 

Zwakke punten: Meeverdedigen 

Favoriete voetbalclub: PSV 

Beste voetballer: Noni Madueke 

Slechtste voetballer: Philipp Mwene 

School: Basisschool De Bongerd in Gassel 

Klas: Groep 7 

Leukste vak: Techniek en Gym 

Minst leuke vak: Taal 

Hobby’s naast voetballen: Spelen met vrienden, tennissen, fietsen en  

wandelen.   
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Wat wil je later worden: Schilder 

Favoriete drankje: Ice tea green 

Lievelingseten: Pizza en Friet 

Minst lekkere eten: Spruitjes 

Favoriete film: Onward 

Favoriete Vlogger: Royalistiq 

Leukste Game: Fifa 

Beste Liedje: Mart Hoogkamer – Ik ga zwemmen 

Favoriete website: Youtube 

Waar heb je een hekel aan: Verliezen 

Favoriete vakantieland: Turkije  
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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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Jarigen Oktober en November 

Loeffen, Max 1-10 

Wolfs, Nena 4-10 

Thijssen, Gijs 4-10 

Waal, Gijs de 6-10 

Arts, Bennie 7-10 

Verbruggen, Dirk 8-10 

Hendriks, Teun 8-10 

Heyden, Carlo van der 9-10 

Boeters, Jerry 12-10 

Venne, Ramon van der 12-10 

Raemakers, Paulien 13-10 

Dinther, Roland van 14-10 

Verheugen, Demi 14-10 

Haaf, Fiene ten 15-10 

Lockant, Jan van de 17-10 

Driessen, Jos 17-10 

Oppers, Suzanne 17-10 

Linders, Martine 17-10 

Houtum, Hans van 19-10 

Weem, Tessa van de 20-10 

Oss, Geert van 21-10 

Lockant, Jop van de 21-10 

Nibbeling, Robin 28-10 

Bommel, Joris van 28-10 

Houtum, Cas van 3-11 

Arts, Jos 5-11 

Acht, Rogier van 7-11 

Laarhoven, Rens van 11-11 

Eleuwarin, Hans 17-11 

Spijk, Ad van 21-11 

Boeijen, Joep 23-11 

Schook, Gert-Jan 25-11 

Pennings, Mick 27-11 

Wijnen, Finn 28-11 

Metzemaekers, Dion 29-11 

Raemakers, Janneke 29-11 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en 

een hele fijne dag toegewenst!! 
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Nieuwe leden 

 

 
 

Leemrijse, Sem GASSEL 

Leemrijse, Kevin GASSEL 

Struijs, Bjorn van der SCHAIJK 

Franken, Daan GASSEL 

Franken, Lara GASSEL 

Maas, Senna van der BEERS NB 

Kupers, Nick VENRAY 

Vries, Kim de CUIJK 

Ockers, Siem GRAVE 

Hermans, Hayke GRAVE 

Metzemaekers, Dion REEK 

Giesen, Linda GRAVE 

Waal, Gijs de CUIJK 
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Hoe gaat het met.. 

 
In de rubriek “Hoe gaat het met?” geven wij (oud) leden het woord over 

hun tijd bij VV Gassel en over wat zij tegenwoordig in het dagelijks leven 
doen. Deze keer in ‘’Hoe gaat het met?’’: Anton de Wit, we laten Anton aan 

het woord: 

 
Ik kom uit het hart van Grave, 

waar ik in een mooi herenhuis 
mag wonen met mijn vrouw en 

kids! Te weten mijn lieve  
vriendin Saskia, en 2 kids:  

Valentijn en Isabelle. Onze  

Irene heeft de vleugels al  
genomen en is de wereld aan 

het ontdekken. In het dagelijks 
leven ben ik werkzaam als 

vrachtwagenchauffeur. 
 

Voordat ik bij Gassel begon heb 

ik ook bij het vroegere GVV'57 
gespeeld en 1 jaartje bij de  

vroegere Willy’s uit  
Wilbertoord. In mijn  

jeugdjaren heb ik ook mogen  
spelen voor NEC en Top Oss. 

Het is dus nogal een variatie 

aan voetbalverenigingen. Wat ik ook niet mag vergeten is dat ik assistent-
scheidsrechter ben geweest in het betaald voetbal met 62 Keuken  

kampioenschap (1ste divisie) wedstrijden! 
 

Ik ben altijd keeper of spits geweest. Verdedigen was niet voor mij  
weggelegd, want dan kon je zelf niet bepalen wanneer je ging lopen of niet. 

Je taak uitvoeren is dan natuurlijk vele malen belangrijker. Ik denk dat het 

team mij kende als een openhartige jongen die altijd te laat kwam, en  
daardoor hoofdsponsor was van het spaarvarken.  
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Bij VV Gassel kwam ik terecht door vrienden vanuit mijn jeugdjaren, ik heb 
vanaf de jeugd A1 tot het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de elftal gespeeld. Wel 

in een rare volgorde, maar dat maakte het alleen maar spannend. In 1996 
ben ik bij VV Gassel komen voetballen in de jeugd. Natuurlijk binnen een 

jaar overgegaan naar de senioren. Ik dacht dat ik toen naar het 5de  
senioren elftal was gegaan, daar heb ik lekker gebald met de oudjes van 

toen! Ik ben toen na een tijdje overgegaan naar het 4de elftal waar ik met 

vrienden en neef Peter de Wit een aantal jaar heb gespeeld. Na een tijdje 
zijn we overgegaan naar VV Gassel 3, en tot onze verbazing eindigde we in 

VV Gassel 1!!! Daar hebben we 2 mooie jaren in mogen spelen om het 
vlaggenschip wind in de zeilen te mogen blazen. Hierna ben ik weer na  

VV Gassel 3 teruggevloeid om in het eerste jaar kampioen van de 6de  
klasse te mogen worden! Echt een mooie prestatie!  

 

Als ik terugdenk aan de teammaten van toen ga ik zeker mensen te kort 
doen, want ik heb niet alle namen zo maar weer voorhanden. In die vele 

jaren heb ik met zoveel leuke voetballers mogen voetballen! Ik wil toch één 
speler uitlichten waar ik hele mooie dingen mee heb mogen meemaken bij 

VV Gassel. Helaas is hij niet meer onder ons. Jeroen Nibbeling, waar ik toch 
een aantal jaar mee heb mogen spelen. Ik heb onder trainers Pierre  

Hermsen en Henk Driessen mogen spelen bij VV Gassel 1. VV Gassel heeft 

zoveel goede voetballers gehad en kent ze nog steeds! Ik heb het  
bijvoorbeeld altijd knap gevonden dat Demi Verheugen en William de Kleijn 

bij VV Gassel zijn blijven voetballen, want deze spelers hadden zeker op 
een hoog niveau meegekund. Maar ook genoeg “mooi weer voetballers”  

zaten er tussen haha. Zoals Peter de Wit, het grootste voorbeeld van deze 
niet te vergeten groep. Aanstellers hadden we niet zo veel, want het zijn 

allemaal bikkels bij VV Gassel! 

 
Genoeg dingen meegemaakt in al die jaren. Ik ga een poging wagen er wat 

van te herinneren.... Natuurlijk dat we één a twee maal kampioen zijn  
geworden met VV Gassel. Één keer weet ik in ieder geval zeker en dat was 

bij het 3de elftal een aantal jaar geleden. En nog een ander akkefietje dat 
het daglicht niet kan verdragen. Voor de oudjes onder ons: Ik zou hier  

stoppen met lezen. ........... Het was in mijn vroegere wilde jaren, toen ik nog 

wat losse vriendinnetjes had. Waardoor je soms op rare ideeën komt. Het 
heeft met het hoofdveld en de middenstip te maken. De rest mogen jullie 

allemaal zelf invullen!  
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Ik heb ook nog een korte periode als keeperstrainer binnen VV Gassel  
mogen fungeren. Daarnaast heb ik natuurlijk ook de kantinediensten  

gedraaid: Met als hoogtepunt chef kok Anton die voor het hele elftal  
voorafgaand aan de wedstrijd een spaghetti bolognese maakte. 

 
Ik ben vorig seizoen gestopt met actief voetballen, dit had vooral te maken 

met mijn werk. Dat is helaas moeilijk met het sporten te combineren. Ik 

werk tegenwoordig nog steeds veel als vrachtwagenchauffeur en verder 
ben ik druk met mijn eigen stichting de ANZVB (Arnhem Nijmeegse  

Zaalvoetbal Bond), waar ik zelf ook nog actief ben als zaalvoetballer. Het 
voetbalwereldje is een klein wereldje, als je hierin plezier hebt, gaat de tijd 

zo snel voorbij, dat je soms terugdenkt aan de mooie dingen die je dan al 
hebt mogen meemaken. Ik sta er toch als gestopte speler weer aan te  

denken om actief te gaan voetballen, want het kriebelt aan alle kanten! 
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Handige clubinfo om te weten  

Correspondentieadres:                             
Nieuweweg 1  5438AB 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 Deven-

ter en Bart Loeffen. 

Email: jeugd@vvgassel.nl  

 

Consul: Maurice Willems            

Ledenadministratie: Jos van der Heijden  

Barcommissie: William de Kleijn, Noud Strik         

 
Redactie Doeltreffend  

Demi Verheugen, Noah den Toom, Lieke van 
Thiel, Annesofie Poel, ,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,  

Marinho de Kleijn    

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.  

Clubnaam: Voetbalvereniging Gassel 

Oprichtingsdatum:15 juni 1946 

Internet: www.vvgassel.nl 

Accommodatie: Sportpark “De Oude Kamp” Ten Holtweg 10, Gassel 

Telefoon kantine: 0486-471703 

mailto:bestuur@vvgassel.nl
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