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Beste Doeltreffend lezers,
Voor jullie ligt alweer de 2e editie van Doeltreffend van seizoen 21/22.
Met veel enthousiasme hebben we deze uitgave weer samengesteld.
Aan de redactie hebben we een nieuwe deelnemer mogen toevoegen in
de persoon van Arthur Rikken. Met de inbreng van Arthur hebben we
ook weer een nieuwe rubriek gelanceerd.
Trots zijn we ook dat de gehele Doeltreffend redactie aangevuld met Jos
van der Heijden, Maurice Willems, Rianne de Kleijn en Mariëlle Grutters
samen de commissie vormen om de jubileumgids te verzorgen. Dus
heb je nog leuke feitjes of ideetjes meld je dan bij een van deze
personen zodat we er mogelijk iets mee kunnen doen.
De redactie.

Redactie:
Joris Sprengers
Eric van Boekel
Demi Verheugen
Lieke van Thiel
Arthur Rikken
Annesofie Poel

Redactie adres:
doeltreffend@vvgassel.nl

Uitgave november 2021
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Woordje van de voorzitter
Helaas zijn we wederom geconfronteerd met
beperkingen die ons worden opgelegd door
toedoen van het Corona virus. Op dit moment is
er geen publiek toegestaan bij de wedstrijden,
mag er na 17:00 uur niet getraind worden en zijn
de wedstrijden in Categorie A voor komend
weekend al afgelast. Met spanning kijken we uit
naar de volgende persconferentie in de hoop dat
de maatregelen niet verder toenemen. Het zou natuurlijk verschrikkelijk
zijn als we dit jaar wederom niet in de gelegenheid zijn om onze
traditionele nieuwjaarsreceptie te organiseren of dat de competitie
wederom voor lange tijd wordt stilgelegd.
Zoals iedereen heeft kunnen lezen gaan de wegen tussen hoofdtrainer
Dennis Koenders en V.V. Gassel aan het einde van dit seizoen scheiden.
Dennis kenmerkt zich als een zeer betrokken, enthousiaste en fanatieke
trainer die ons eerste team naar een hoger niveau heeft gebracht. Ik heb
er dan ook alle vertrouwen in dat Gassel 1 er in slaagt om klasse
behoud te gaan realiseren. Door het aanstaande vertrek van Dennis
zullen er de komende weken gesprekken worden gevoerd met
potentiële kandidaten voor de functie van hoofdtrainer van V.V. Gassel.
Na de winterstop zal geen van onze teams nog actief zijn in het
bekertoernooi. Toch hebben onze Gassel VR1 een fantastisch reeks
neergezet waarin zij zijn gekomen tot in de kwartfinale. In deze
wedstrijd tegen HVCH VR1 kon er in de eerste helft nog goed
tegenstand worden geboden en werd de rust bereikt met een 1-0
voorsprong. In de tweede helft moesten onze dames hun meerdere
erkennen waardoor uitschakeling een feit was. Toch een
geweldige prestatie van het team van Tom Vrenken waar
met trots op kan worden terug gekeken.
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Het programma van ons jubileumfeest in juni volgend jaar begint steeds
meer vorm aan te nemen en de vele commissies zijn erg druk met de
organisatie hiervan. Ik heb bij diverse commissies mogen aansluiten en
het enthousiasme en creativiteit spat er vanaf. Vind jij het ook leuk om
hieraan een bijdrage te leveren meld je dan bij het bestuur of bij een van
de vele commissies. Vanuit de Rabo Clubactie hebben we Euro 690,00
ontvangen voor de organisatie van een jeugdactiviteit tijdens het
jubileum. Allemaal hartelijk dank voor het stemmen op onze club.

Afsluitend wil ik iedereen hele fijne en gezellige feestdagen toewensen
en bovenal, blijf allemaal gezond. Hopelijk treffen we elkaar allemaal op
1 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van onze vereniging.
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De Balpen
Bij deze bedank ik Rianne voor de (bal)pen.
Mijn naam is Jos Thijssen, ben 51 jaar,
getrouwd met Manuela en hebben 3 kinderen.
Evi 19 jaar, Kim 17 jaar en Gijs 14 jaar. We
wonen op het Erf 13 in Gassel. Ik ben
geboren en getogen in Gassel. Ik werk als
financieel manager bij Zonnelux Raamdecoratie in Veghel.
Voetbal loopt als een rode draad door mijn
leven. Zoals zovelen vanuit huis mee
opgegroeid; mijn vader Jo Thijssen heeft ook
altijd bij VV Gassel gevoetbald, jarenlang in het bestuur gezeten en nu
nog actief als vrijwilliger op de maandagmorgen. Ik heb van jongs af aan
gevoetbald, alle jeugdelftallen doorlopen, jarenlang in het 1ste, het 2de en
nog in het 3e elftal gevoetbald. De derby’s tegen o.a. HVB, Vianen
Vooruit, SES, Juliana Mill, GVV, Estria enz. die we speelden met het 1ste
kan ik me nog goed herinneren. Deze waren altijd erg boeiend en
speciaal. Met het 3e elftal ben ik eenmaal kampioen geworden, met het
2e elftal zelfs diverse keren. Ik kan me niet herinneren of ik ooit kampioen
ben geweest in de jeugd, maar wel als jeugdtrainer.
Een jaar of 7 a 8 geleden ben ik gevraagd om jeugdtrainer te worden
van het team waar mijn zoon Gijs in voetbalde, toen nog de F-jes. Nu
ben nog steeds trainer (o.a. samen met onze voorzitter Erik) van de
JO16. Ik doe dit met heel veel plezier. Ik heb altijd aangegeven trainer te
willen zijn van het team van mijn zoon Gijs totdat hij in de E (nu is dit de
JO11 geloof ik) zou spelen, omdat het goed is dat zijn vader niet altijd
zijn trainer is. Maar er zijn mensen binnen het bestuur, zal geen namen
noemen, die zo overtuigend zijn en me al diverse keren hebben
overgehaald om er toch maar weer een jaar eraan vast te plakken. Moet
er wel eerlijk bij zeggen dat ik het ook nog te leuk vond om te stoppen,
maar ik vind het nu langzamerhand toch wel tijd worden dat er een andere trainer mijn plaats gaat innemen (dus als er interesse is, meld je
aan bij het jeugdbestuur!).
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Heel speciaal was het om kampioen te worden met de F1 in
2015/2016 en met de JO11 in het seizoen 2017/2018, waarbij we
met de platte kar door het dorp reden. Als je dan ziet hoe de kids hiervan genoten, geweldig om mee te maken. We doen al jaren mee aan het
Aviko Cup voetbaltoernooi bij SIOL, een 2-daags internationaal voetbaltoernooi waar we een vader/zoon weekend met overnachting in een tent
op het sportpark van hebben gemaakt. Het is een traditie geworden en
elk jaar is het feesten en een dolle boel! Dit toernooi is een echte aanrader voor onze jongste voetbalteams.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de wedstijden van ons team, nu
de JO16; ik schrijf bijna elke week wel een verslag van de wedstrijd en
deze is terug te vinden op de website van vv Gassel.
Het zou mooi zijn als er in de toekomst spelers van het huidige team,
dat ik train, te kunnen zien spelen in het 1ste team van onze club.
Ook ga ik graag met Gijs zo nu en dan naar Ajax om een wedstijd te bekijken.

Nadat ik ben gestopt met voetballen, ben ik gaan tennissen. Veelal voor
de lol en de laatste jaren af en toe in competitieverband. Daarnaast ga ik
graag (het liefst vaak) op vakantie en wandel ik regelmatig, het liefst in
de bergen in het buitenland.
Ik geef de (bal)pen door aan Johan Jaspers .
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Wie is..
Naam: Johan Verhaaren
Geboortedatum: 12-04-1976
Burgerlijke staat: Woon samen met Loïs, mijn
dochter
Lengte: 1.88 cm
Gewicht: Moet onder de 90 kg blijven
Schoenmaat: In de Copa Mundial 43
Welk elftal: VV Gassel 3
Functie bij VV Gassel: Aangezien dat ik het nog
maar 1 helft vol kan houden i.v.m. versleten knie
(lees conditie) denk ik dat t reserve speler is
Sterke punten: 3e helft en vroeger de mentaliteit
Zwakke punten: Maandagmorgen na de 3e helft
Favoriete voetbalclub: eNieSee, veur rood, swert en groen
Beste voetballer: Marco van Basten, Diego Armando Maradona, Anti Sumiala en
CR7 kan ook wel redelijk een balletje trappen
Slechtste voetballer: Nick Jansen (GVV’57 en nu EGS’20)
Opleiding: Padi openwater diver-knvb Uefa C en laatst nog een hef/
reachtruckcertificaat gehaald
Beroep: Op het moment dat dit blad verschijnt waarschijnlijk werkloos
Hobby’s naast voetballen: Groundhoppen en tennissen
Lievelingseten: Mixed Grill (hoeft nie lekker te sien as t ma veul is!)
Minst lekkere eten: Chinees! Ben in een paar keukens geweest…
Favoriete film: Con Air
Favoriete boek: Het is een wedstrijd, de strijd van Frans Paymans
Leukste tv programma: Studio sport… als ik dan al niet slaap
Favoriete artiest/groep: Guns ‘n Roses
Beste liedje: Estranged
Mooiste vrouw: Margot Robbie
Waar heb je een hekel aan: Geel/zwart
Favoriete vakantieland/plaats: Zon, zee, strand en stadions
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Onderstaande ondernemers hebben een contract afgesloten voor een
jeugdsponsorpakket

Tel.
0486422422
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Sponsor in de spotlight
In deze nieuwe rubriek zetten we een sponsor van onze club in de spotlight. In de eerste uitgave van deze rubriek zetten we Bart Loeffen in de
spotlight. Bart is eigenaar van Schildersbedrijf Baert Loeffen, gevestigd in
Gassel en sponsor van onze mooie club. Lees snel verder en je komt
meer te weten over Bart en zijn bedrijf.

Hoe lang bestaat het bedrijf al?
41 jaar, (waarvan 25 jaar schildersbedrijf Bert Loeffen) Ik heb het bedrijf nu 16 jaar.
Door wie is het opgericht?
Bert Loeffen.
Hoeveel werknemers zijn er?
3 (Hayke Hermans ruim 9 jaar, Sander van de Berg 1,5 jaar, Morris
Bloemendaal 1,5 jaar.
Wat zijn de werkzaamheden van het bedrijf?
Schilderwerkzaamheden en leveren en plaatsen glas.
Ik ben er trots op dat mijn bedrijf:
Is zoals het is.
Sinds wanneer bent u sponsor van vv Gassel?
Sinds ik voor mijn eigen begonnen ben in 2005.
Wat was de reden dat u bent gaan sponsoren bij vv Gassel?
Betrokkenheid en een stukje ondersteuning voor ons mooie clubje.
Wie of wat heeft u zoal gesponsord bij vv Gassel?
Het dames elftal, wat bij het eerste elftal, het derde elftal en de jeugd.
En veel evenementen.
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Vanuit professioneel oogpunt vind ik dit het mooiste aan vv Gassel:
Hoe we met een grote groep vrijwilligers alles goed draaiende weten te
houden.
Als ik 100.000 euro over had voor sponsoring, dan zou ik het volgende
willen verbeteren bij vv Gassel:
Zorgen dat het jeugd voetbal aantrekkelijker word en dat we meer jeugd
naar Gassel kunnen proberen te krijgen. Doormiddel van extra techniek
trainingen en leuke activiteiten.
Wij danken Bart voor zijn input en natuurlijk sponsoring van onze club.
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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

20

Team in het zonnetje
Wat voor een team is Gassel 4?
Gassel 4 is een team waarbij plezier en prestatie hand in hand gaat. We willen
uiteraard graag winnen, maar ook na een verliespartij wordt er gelachen tijdens
de derde helft. Het team bestaat uit zo'n 18 actieve voetballers, en nog eens
een handjevol langdurig geblesseerden. De whatsappgroep bevat maar liefst
28 namen. Dat komt doordat oud-spelers en coaches maar al te graag op de
hoogte willen blijven van alles rondom Gassel 4. En misschien is het ook een
beetje om de vele plaatjes en filmpjes met vunzigheid te kunnen blijven ontvangen.
Uit welke spelers bestaat Gassel 4?
Gassel 4 is eigenlijk een enorm 'bij mekaar geraapt zooitje'. In de loop der
jaren zijn spelers vanuit allerlei teams en windstreken bij ons neergestreken.
Ongeveer een kwart daarvan komt uit Gassel, nog een kwart komt uit Escharen, en de andere helft komt vanuit Grave. Oh..en één onverlaat komt uit Beers.
Het is verder een uitstekende mix van jong en oud. Sinds kort hebben we zelfs
een vader en zoon in ons midden. Uniek voor de club.
Wat is de doelstelling van Gassel 4?
Wat we ieder jaar sowieso graag willen bereiken is een plek in het 'linkerrijtje'.
Een kampioenschap zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. In theorie moet
dat zeker mogelijk zijn met onze kwaliteiten, aldus de kenners. Maar de praktijk
laat wekelijks toch heel wat anders zien.
Hoe gaat Gassel 4 de doelstelling behalen?
Een plek in het linkerrijtje gaan we ook dit jaar uiteraard weer behalen met onze 3 befaamde voetbal-tactieken.
1. Het zeer zeldzame maar veel geprezen aanvallende vlijmscherpe spel over
de flanken. (combinatievoetbal).
2. De meer gebruikelijke ondoordachte lange halen vanuit het centrum van de
verdediging (afbraakvoetbal).
3. De veelvoorkomende zwieperd over de dichtstbijzijnde zijlijn
(paniekvoetbal).
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Wat is de manier van spelen van Gassel 4?
Dat is dus een lastige vraag......Neutrale toeschouwers zeggen weleens
dat Gassel 4 ondanks alles enorm attractief voetbal speelt. "Een plezier
voor het oog", is een veel gehoorde uitspraak. Dat is iets waar we trots
op zijn en dan ook graag willen uitdragen.
Waar is Gassel 4 goed in en wat zijn de verbeterpunten?
Gassel 4 is heel goed in het behouden van een gezellige en fijne sfeer.
Dat is altijd al zo geweest en zal hopelijk ook altijd zo blijven. Ongeacht
de resultaten blijven we positief. Een verbeterpunt is wellicht het fysieke
gedeelte; de conditie van enkele individuele spelers laat soms nog wat te
wensen over zo hier en daar.
Een weetje over Gassel 4 (prijzen of andere prestaties).
We hebben het ooit gepresteerd om het pontje bij Cuijk op een hele
vroege zondagochtend binnen een half uur twee keer te nemen. En één
niet nader te noemen teamlid vloog ondertussen, in een poging om nog
op tijd te komen voor de wedstrijd, tevergeefs met 180 kilometer per
uur over de A73... Lang verhaal... Vraag er gerust naar, wanneer u Gassel 4 spelers treft in de kantine.
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Jeugdspeler aan de bal
Naam: Yara van Gemert
Geboortedatum: 04-08-2015
Lengte: 122 cm
Gewicht: 23 kg
Schoenmaat: 32
Welk elftal: JO7
Positie in ’t veld: Spits
Sterke punten: Dribbelen
Zwakke punten: Op goal schieten
Favoriete voetbalclub: Ajax en NEC
Beste voetballer: Mama
Slechtste voetballer: Papa
School: Basisschool de Bongerd

Klas: Groep 3
Leukste vak: Rekenen
Minst leuke vak: Lezen
Hobby’s naast voetballen: Knutselen en fietsen
Wat wil je later worden: Politieagente

25

26

Favoriete drankje: Rivella
Lievelingseten: Spaghetti en friet
Minst lekkere eten: Broccoli
Favoriete film: Pocahontas

Favoriete vlogger: De Zoete Zusjes
Leukste game: Wie ben ik?
Favoriete artiest/groep: Kinderen voor Kinderen
Beste liedje: Ik moet zuipen
Favoriete website: YouTube en TikTok
Waar heb je een hekel aan: Vitesse
Favoriete vakantieland/plaats: Italië
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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 December en Januari
Jansen, Rens
Borgers, Kenny
Meijs, Broos
Cruijsen, Rianne
Classens, Stef
Broersma, Twan
Thoonen, Shalina
Schippers, Tijl
Willems, Maurice
Willems, Sven
Thiel, Anouk van
Thiel, Lieke van
Hendriks, Marieke
Schaap, Lotte
Raay, Krijn van
Willems, Harrie
Toenders, Armand

Vermeulen, Emmy
Zon Brouwer, Reno van
der
Josemanders, Tjeu
Daemen, Sanne
Barten, Erik
Arts, Pierre
Arts, Daan
Raay, Bas van
Huisman, Lars
Wiel, Don van de
Siroen, Dylan
Jans, Paulien
Brans, Janne
Hendriks, Anneke
Boekel, Tijn van
Roosmalen, Alexander
van
Dinnissen, Gijs

3-12
5-12
12-12
18-12
19-12
19-12
20-12
21-12
22-12
23-12
25-12
25-12
27-12
28-12
28-12
29-12
29-12

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en
een hele fijne dag toegewenst!!
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2-1
3-1
3-1
4-1
6-1
10-1
11-1
11-1
12-1
13-1
14-1
16-1
18-1
19-1
19-1

26-1
30-1
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Nieuwe leden
Zon Brouwer, Reno van der
Severijn, Marlous
Bemelmans, Tsisnah

We heten jullie van harte welkom bij VV Gassel!
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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?’’: Geert Linders, we laten Geert aan
het woord:
Ik ben geboren in en opgegroeid Gassel. Getrouwd met Mireille en woon
met kinderen Britt (17) en Teun (14) op de Deel in Gassel. Mireille komt
van Velp, maar tegenwoordig kennen meer mensen Mireille dan mij. In het
dagelijks leven ben ik Engineer bij Barli in Uden. Daar teken ik woningen uit
in 3D. In de hallen naast het kantoor worden deze woningen opgebouwd
en, compleet afgewerkt, getransporteerd naar ergens in Nederland. Mijn
moeder komt uit Boekel en mijn vader uit Gassel, zijn vader kwam ook uit
Gassel en ook zijn vader kwam uit Gassel. Je kunt dus wel stellen dat ik een
echte ezel ben. Behalve één jaar in Nijmegen op een studentenkamer weer
snel terug naar My hometown Gassel gegaan.
Bij VV Gassel ben ik bij de F´jes begonnen. Ik moet dus ongeveer 7 jaar zijn
geweest toen ik mijn eerste bal de kruising in joeg, haha. Alle jeugdteams
doorlopen. We voetbalden vaak na school op het pleintje waar nu de Jeu de
boules banen zijn. Op het hobbelige veldje moest je behalve tegenspelers
ook de bomen nog passeren. Mijn teamleden bij vv Gassel waren o.a.
Maurice Willems, Rogier van Acht, Paultje Jans, Ronny Derks, Silvo
Lemmens, Harold Beekmans, Marco Roelofs, Eddy Kersten, Sander Smits
en Bart van de Ent. De meeste jongens waren iets jonger dan ik maar ik
was vrij klein voor mijn leeftijd. Jan Josemanders had mij daarom bij de
KNVB een jaar jonger ingeschreven zodat ik zonder dispensatie met een
jonger elftal mee kon doen. Deze truc paste hij bij wat kleinere mennekes
wel vaker toe en eigenlijk was het ook wel goed gezien van hem. Je
speelde op die manier wel tegen fysiek ongeveer even sterke jongens. Ik
weet nog dat ik met Dennis Abbelhak speelde. Een kleine donkere jongen
die heel goed kon pingelen. Hij speelde vaak een speler door de benen en
schoot vervolgens altijd meteen in de lach. Hij deed het niet expres maar
het irriteerde de tegenstander wel erg. Dennis is jong uit Gassel verhuisd,
jammer!
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Ik kan me herinneren dat we later met het C elftal kampioen zijn
geworden. We waren goed en volgens mij kwam dat omdat we zo lang
samen speelden, we kenden precies elkaars specifieke voetbal
kwaliteiten en dat hebben we uitgebuit. Rogier van acht verdedigde de
sterkste speler van de tegenstander en pakte alle ballen af. Eddy
Kersten en Marco Roelofs deden solide hun verdedigingswerk en
bouwden geduldig op. Ronny Derks maakte een passeerbeweging op
het middenveld of ging hierbij slim liggen. Silvo soleerde als laatste man
op snelheid met de bal naar voren en scoorde uit zo’n rush ook vaak.
Paultje Jans en Harold Beekmans waren beiden vliegensvlug en kwamen
door op de vleugels. Maurice Willems altijd was altijd op de juiste positie
voor de goal te vinden om na een aanname meteen de juiste hoek uit te
kiezen. Bart van de Ent was heel technisch en kon het spel verleggen.
Zelf wist ik goed hoe ik vrij moest lopen op het middenveld en kon met
beide benen draaien en passen.

Eus van vijfeijken heeft mij laten debuteren in het eerste elftal. Ik speelde
toen nog in de A en regelmatig nam hij een A speler mee op zondag.
Dat maakte indruk. Ik vond het erg spannend tussen de ervaren eerste
elftalspelers weet ik nog. Je keek daar tegenop. Maar het ging goed. Ik
kan me een wedstrijd in Cuijk en Vianen herinneren. Eus van Vijfeijken
en Marius van de Linden waren in de A hele fijne begeleiders. Ze waren
wel in voor een grapje, gaven spelers individueel aandacht en gingen
naar Heiderbosch zwemmen met het hele team. Een super tijd was het.
Helaas scheurde ik mijn voorste kruisband kort na het debuut in het
eerste. Ik was toen 17 of 18 jaar denk ik. Na operatie en revalidatie van
een jaar gebeurde hetzelfde in mijn andere knie. Ik was na die lange
revalidatie te bang dat het opnieuw mis zou gaan en ik besloot om te
stoppen met voetballen. Ik denk nog best vaak aan de tijd in de jeugd bij
vv Gassel. Als ik ergens in de regio op een sportveld sta weet ik nu nog
of ik er vroeger ooit heb gespeeld. Ik ben er ook trots op dat ik het
eerste elftal gehaald heb. Met mijn vader Gerrit, die ook lang bij Gassel
heeft gespeeld heb ik het er nog wel eens over, hij weet het allemaal
nog.
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Toen Martien Peters mij erbij vroeg ben ik 4,5 jaar damestrainer geweest.
Mooie tijd! Daarna nog jeugdtrainer, jeugd coördinator en ook nog
keeperstrainer van de selectie. Hoofdtrainer Pierre Hermsen vroeg me als
keeperstrainer! Ik had een goede band met hem. Ik verdiepte me in
keepersoefenstof en begon eraan. In mijn tweede seizoen als
keeperstrainer promoveerde Gassel naar de 4e klasse. Een kleine bijdrage
van mij hierin maar toch ben ik er best trots op. Soms stond ik met Pierre
geïnteresseerd naar afsluitende partijspel op de training van het eerste te
kijken en meestal hadden we het dan over voetbal. Maar soms ook stond
hij alle Amerikaanse presidenten of alle rangordes in het leger op te
sommen of Elvis of Tom Jones zingen. Tussen de opsommingen door gaf
hij de spelers aanwijzingen in het veld.
Tegenwoordig doe ik andere sporten dan voetbal, zo fitness ik regelmatig
en maak in de zomer lange wandelingen. Een avond per week geef ik nog
training aan het Jo16 elftal van VV Gassel. Mijn zoon Teun speelt erin. Het
is een erg leuk team. Ik ben blij met de tijd die ik bij VV Gassel heb gehad
en de mensen die dat in mijn jeugd destijds allemaal mogelijk hebben
gemaakt.
.
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Advies van Gemmie
Hoe verklein je de kans op blessures?
1. Goede begeleiding.
Belangrijk is de begeleiding van een goede
trainer die weet waar hij op moet letten.
2. Slaap.
Slaap voldoende, Dit is de belangrijkste
manier om je spieren te laten herstellen en
blessure vrij te blijven.
3. Eet goed voor en na je training.
Eet je ongezond of te weinig? Dan neemt de kans op blessures toe. De inspanning die
je levert bepaalt welk soort voeding je nodig hebt. Zo is het na een intensieve duurtraining verstandig om koolhydraten én eiwitten te eten. Dit om de koolhydraat voorraden
weer aan te vullen en om de opgelopen spierschade te herstellen.
Na krachttraining heb je vooral eiwitten nodig om te herstellen van de opgelopen spierschade en om de spieropbouw te bevorderen.
Ben je een gemiddelde sporter, dan hoef je je geen speciaal voedingspatroon aan te
meten, zolang je maar gezond eet.
Sport je extreem vaak? Dan kunnen aanvullende supplementen nuttig zijn.
4. Gezond leven.
Door niet alleen gezond te eten, maar ook gezond te leven (niet roken, weinig alcohol
en voldoende beweging) verklein je de kans op blessures aanzienlijk. En wees vooral
verstandig: na een avondje doorhalen met alcohol en weinig slaap ben je gevoelig voor
blessures. Ga dus niet voor dag en dauw alweer het veld op en voor de volle honderd
procent de hele wedstrijd uit spelen.
Succes en veel sportplezier!!
Gemmie Raemakers
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Speler van de week
Met een beetje spanning kwam Mick aan op het voetbalveld
24 oktober jl. De wedstrijd tegen Vorstenbosch…
Hij werd leuk ontvangen door alle spelers van het eerste. Voor Mick was
het wel fijn dat Roel en Joris er waren, dat zijn voor hem vertrouwde
gezichten aangezien zij beide JO11 coachen.
Achteraf was het ijs snel gebroken, want wat werd hij leuk opgevangen
door de rest van het team!! De warming-up vond hij leuk en leerzaam, is
toch heel wat tussen al die grote “jongens”! Maar het aller leukste was
toch het veld oplopen met de 2 teams en vervolgens het duel mocht
openen met een schot op het doel van de tegenpartij!! Fijn ook dat deze
mooi uitpakte! Vol trots mocht hij richting dugout met bal vol
handtekeningen en een oorkonde.
Genoten van de spannende wedstrijd
die tot de laatste minuut gelijkspel
bleef, maar de tegenpartij er op het
nippertje er toch nog 1 in het doel
wist te krijgen, dat was wel heel erg
balen…
Namens Mick aan alle spelers van
het 1e, super bedankt voor de hele
leuke dag, was er echt wel 1 om niet
te vergeten!!
Groetjes,
Rien, Lonneke en Mick!
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Speler van de week
Zondag 26 september was het dan
eindelijk zover: Diede was speler van de
week. Een mooie opsteker, want de
seizoenstart van de JO11 ging, ondanks
de komst van superleiders Roel en Joris,
niet helemaal van een leien dakje.

Aangekomen op het sportpark werd
Diede meteen enthousiast ontvangen
door het team van het eerste en dan
met name door Guido met fris en chips
(top!). Hij voelde zich meteen op zijn
gemak. Na de wedstrijdbespreking een
beetje onwennig het veld op voor de
warming up. Diede had super geluk vond ie, want hij mocht inspelen
met Dylan (mama, weet je wie ik echt het aller aller leukste vond, die
jongen die eruit ziet alsof hij al best veel biertjes op heeft;)).
Na het inspelen mee het grote veld op, om met 28 schijnbewegingen de
eerste goal te maken. Opa en oma waren er en wat het nog specialer
maakte is dat ook de gebroeders Abel en Sam Loeffen en bff Mick
kwamen kijken om te zien hoe Diede scoorde (heeft ie van zijn vader,
aldus zijn vader).
Toen de wedstrijd kijken in de dug-out samen met de grote jongens en
Ramon;) Gelukkig was Diede zijn grote vriend en keeperstrainer Geert er
ook (mama, ik vind Geert zooooo lief). Helaas weinig te melden over de
wedstrijd zelf behalve dan dat die spannend was, omdat mama stiekem
niet echt super goed opgelet had (excuses).
Na afloop snel naar huis met de wedstrijdbal met alle handtekeningen.
Deze bal heeft nu een ere plekje op de vensterbank bij Diede zijn bed.
Natuurlijk wel met de naam van Dylan vooraan. Spelers en leiders van
het eerste, Diede heeft een fantastische middag gehad en enorm
genoten. Ontzettend bedankt hiervoor. Wie weet is het over een aantal
jaar wel omgekeerd
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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:
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 Deventer 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, Lieke van Thiel, Annesofie
Poel, ,Joris Sprengers, Arthur Rikken en Eric
van Boekel.

Emailadres: doeltreffend@vvgassel.nl
Sponsorcommissie
Cor van Boekel, Peter Goossens 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.
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