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Beste Doeltreffend lezers, 
 
Voor jullie ligt alweer de derde editie van doeltreffend van  
voetbaljaargang 21/22. Zoals de twee voorgaande voetbaljaargangen is 
het wederom een bijzonder seizoen.  
 
Helaas hebben we dit jaar wederom de speciaal bieravond en de  
nieuwjaarsreceptie moeten missen. Hopelijk is er door de  
aangekondigde versoepelingen weer snel wat meer mogelijk op het  
gebied van evenementen. Want naast de bekende rubrieken brengen 
wij als redactie graag verslag uit van onze fantastische en gezellige  
evenementen.  
 
Heb je nog ideeën voor een rubriek of wil je graag iets onder de  
aandacht brengen neem dan contact op met de redactie we sturen 
graag een van onze reporters naar je toe.  
 
Wij wensen jullie allemaal weer veel leesplezier. 

 
De redactie. 
 

Redactie: 
Joris Sprengers 

Eric van Boekel 

Demi Verheugen 

Lieke van Thiel 

Arthur Rikken 

Annesofie Poel 

Redactie adres: 
doeltreffend@vvgassel.nl 

 

Uitgave januari 2022 
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Woordje van de voorzitter 
 
Nadat we ruim anderhalve maand hebben stil  
gelegen gloort er nu weer licht aan de horizon. In 
het weekend van 29 januari zijn de junioren en de 
senioren categorie B gestart. Komend weekend is 
het ook de beurt aan de senioren die uitkomen in 
categorie A. De kantine is op zondag weer  
geopend, het is nu nog enkel wachten totdat ook 
op donderdagavond de openingstijd van kantine 
wordt verruimd. 
 
Ondanks alle beperkingen hebben we bij de junioren toch twee mooie 
kampioenschappen mogen vieren. Zowel de JO11 als de JO13 zijn  
eerste geworden in hun competitie. Vanaf deze plek wil ik spelers en 
trainers/leiders van beide teams van harte feliciteren met dit mooie  
resultaat. 
 
Op trainersvlak ben ik verheugd om jullie te kunnen melden dat we in de 
persoon van Hachemi Chahaibi een nieuwe trainer voor Gassel 1  
hebben gevonden. Hachemi is hiermee de opvolger van de vertrekkende 
Dennis Koenders. Met Geert van Os hebben we overeenstemming  
bereikt om nog minimaal 1 jaar de Gasselse keepers te trainen. Voor 
Gassel 2 hebben we Peter Tonies en Jos Driessen bereid gevonden om 
op dinsdag en donderdag Dion Metzemaekers bij de trainingen te  
ondersteunen. Tot slot wil ik jullie graag melden dat Jos van Haren en 
Jorn Vogelaars zijn toegetreden tot de begeleiding van de JO8/JO9.  
Allemaal bedankt voor jullie inzet voor onze club. 
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Onlangs zijn we met de zoektocht gestart naar een nieuwe trainer voor 
Gassel dames 1. Na goed overleg met de huidige trainer Tom Vrenken 
is er besloten dat de wegen tussen Tom en V.V. Gassel aan het einde 
van het seizoen gaan scheiden. Tom is er in geslaagd, vanuit zijn  
werkwijze en visie, een nieuwe stap in de ontwikkeling van het dames 
voetbal in Gassel te zetten. Voor deze mooie ontwikkeling wil ik Tom 
hartelijk bedanken. 
 
Nu de dagen weer wat langer worden en het Corona virus hopelijk  
langzaam achter ons komt te liggen kunnen we ook weer vooruit kijken 
naar alle evenementen die onze club rijk is. Het eerste evenement  
betreft de jaarlijkse vrijwilligersavond op vrijdag 18 maart. We proberen 
er alles aan te doen om deze avond door te laten gaan omdat de  
vrijwilligersavond exact 2 jaar geleden het eerste evenement is dat we 
moesten annuleren. Hopelijk kunnen hierna nog een aantal andere  
evenementen volgen zodat we een mooie opmaat hebben naar ons  
jubileumfeest in juni.  
 
Blijf allemaal gezond en tot snel op onze club. 
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De Balpen 
 
Graag wil ik eerst Jos bedanken voor de (bal)pen. 
 
Mijn naam is Johan Jaspers. Ik ben 41 
jaar oud, getrouwd met Kim en sinds kort 
trotse ouders van onze zoon Krijn. We 
wonen op de Deel in Gassel. Ik ben  
geboren en getogen in Gassel. Ik werk al 
een aantal jaar bij NobraCars in Uden als 
Parts Manager. 
 
Voetballen zit in mijn bloed. Het is met 
de paplepel bij ons ingegoten. Mijn beide 
broers Raimond en Maikel hebben  
vroeger ook altijd gevoetbald. 
 
Ik ben meerdere keren kampioen  
geworden. In de jeugd met bijna alle 
teams van de F tot en met de A. Zo  
heette dat vroeger, nu is dit allemaal  
anders en wordt dit bijvoorbeeld de JO8 
genoemd. Ook ben ik bij de senioren 
teams kampioen geweest in het 1ste, 
2de , 3de alleen helaas nog nooit in het 4de dan is het rijtje compleet. 
Naast het buitenvoetballen heb ik vroeger ook veel in de zaal  
gevoetbald. Ben begonnen in de Millse woensdag avond competitie  
samen met Edwin Hendriks. Het eerste jaar waren we meteen kampioen. 
Daarna heb ik ook in de Cuijkse vrijdag avond competitie meegedaan. 
 
De laaste keer dat ik kampioen ben geworden zal ik ook nooit meer ver-
geten. Dit doordat er een feest was met een zwart randje. Want tijdens 
dit seizoen is onze vriend en teamgenoot Bas overleden op 26 April 
2017. 
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. 
Naast het voetballen ben ik nu ook weer een paar jaar actief als jeugd 
trainer samen met Bart Loeffen en Rien Pennings. Het is leuk om de 
jeugd iets bij te brengen. Wat soms ook wel hard nodig is ;) (hahaha) 
Maar ja wij hadden vroeger niet veel anders te doen dan buiten  
voetballen. 
 
In mijn vrije tijd ga ik graag naast het voetballen een mooie route fietsen 
of lekker een stuk wandelen. 
 
De (bal)pen geeft ik graag door aan mijn buurman William de Kleijn. 
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Wie is.. 
Naam: Maike Cremers 

Geboortedatum: 27 februari 1998 

Burgerlijke staat: Ongehuwd 

Lengte: 1.68 m 

Gewicht: 58 

Schoenmaat: 38 

Welk elftal: Vrouwen 1 

Functie bij VV Gassel: Voetbalspeelster en actief in 
de jeugdcommissie. 

Sterke punten: Profilerend, eerlijk & oprecht 

Zwakke punten: Impulsief 

Favoriete voetbalclub: Ajax heeft mijn voorkeur 

Beste voetballer: Rond mijn 8ste levensjaar was ik erg fan van Robin van  
Persie, daarna ben ik daar niet meer mee bezig geweest. 

Slechtste voetballer: - 

Opleiding: Sportkunde 

Beroep: (Buurt) Sportcoach in de Gemeente Arnhem  

Hobby’s naast voetballen: Fietsen op mijn racefiets, snowboarden, dansjes 
doen met vriendinnen en (bord)spelletjes spelen.  

Lievelingseten: Cannelloni met spinazie en ricotta 

Minst lekkere eten: Boerenkoolstampot 

Favoriete film: Die heb ik niet. Ik kijk voornamelijk series. 

Favoriete boek: VegaBijbel 

Leukste tv programma: Het perfecte plaatje 

Favoriete artiest/groep: ABBA 

Beste liedje: Op het moment California Dreamin’ (Chris Lorenzo)  

Mooiste vrouw: Abbey Hoes 

Waar heb je een hekel aan: Negativiteit 

Favoriete vakantieland/plaats: In de zomer Italië, in de winter Oostenrijk 
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Onderstaande ondernemers hebben een contract afgesloten voor een 
jeugdsponsorpakket 

Tel. 

0486- 

422422 
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Sponsor in de spotlight 
 
In deze nieuwe rubriek zetten we een sponsor van onze club in de  
spotlight. In de uitgave van deze rubriek zetten we Ben de Bruin in de 
spotlight. Ben is eigenaar van de Brouwketel in Escharen en sponsor 
van onze mooie club. Lees snel verder en je komt meer te weten over 
Ben en zijn bedrijf.  
 
Hoe lang bestaat het bedrijf al?                                   
Al ruim 32 jaar. Iedere keer op 21 September komt daar weer een  
jaartje bij. 
 
Door wie is het opgericht?                                            
Feitelijk weet ik dat niet meer. Ik nam het destijds over van iemand, toen 
het nog maar een klein café was. In de loop der jaren heb ik er twee 
stukken bij aangebouwd, waardoor het behoorlijk wat groter is  
geworden.  
 
Hoeveel werknemers zijn er?                                        
Momenteel zijn dat er twee. Dat heeft uiteraard te maken met de  
coronacrisis. Normaal gesproken lopen er wel meer rond.  
 
Wat zijn de werkzaamheden van het bedrijf?            
Dat is vrij divers. We hebben het zalencentrum voor feesten en partijen, 
maar ook voor uitvaartdiensten. We hebben natuurlijk de bistro/het  
restaurant. We verzorgen de catering op locaties in de regio. En we  
organiseren ook nog vele leuke sport- en spelactiviteiten. 
 
Sinds wanneer bent u sponsor van vv Gassel?           
Al geruime tijd, ik denk al zo'n 25 jaar. 
 
Wat was de reden dat u bent gaan sponsoren bij vv Gassel?   
Ik ben in eerste instantie gaan sponsoren omdat er een aantal bekenden 
van mij lid waren van vv Gassel. 
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Wie of wat heeft u zoal gesponsord bij vv Gassel?  
We hebben altijd shirtsponsoring gedaan. Daarnaast hangt er ook een 
reclamebord van de Brouwketel bij het hoofdveld.  
 
Vanuit professioneel oogpunt vind ik dit het mooiste aan vv Gassel:  
Ik vind het mooie daaraan dat er onderling een hoge gunfactor is, zowel 
van mij naar de club, als vanuit de club naar de Brouwketel. Een  
mentaliteit van "Voor wat, hoort wat".  Verder vind ik het er ook altijd 
laagdrempelig, in de meest positieve zin van het woord. 
 
Als ik 100.000 euro over had voor sponsoring, dan zou ik het volgende 
willen verbeteren bij vv Gassel: 
Pfff, dat is wel de moeilijkste vraag. Wat mij opvalt als ik er ben, is dat 
alles al zo goed is geregeld en gerealiseerd. De velden liggen er strak 
bij. Alles is mooi afgerasterd. Het clubhuis is prachtig geworden na de 
verbouwing. De inrichting en het meubilair idem dito. Alles is gewoon 
netjes voor mekaar. Mede door inzet van jullie vele vrijwilligers. Dat is 
echt super.   
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Tel: 0486 - 744016 

Fax: 0486 - 474059 

info@inter-iberica.com 

www.inter-iberica.com 
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JO-11 Kampioen 
 
Zaterdag 8 januari was een koude dag toen de jo-11 naar Cuijk vertrok 
om de laatste wedstrijd te spelen die uit zou wijzen of de kanjers van de 
jo-11 alsnog kampioen zouden worden. 
 
Doordat het nog vakantie was konden helaas niet alle spelers aanwezig 
zijn en waren er geen wisselspelers, dus iedereen moest vol aan de 
bak.  Eigenlijk was dat niet zo erg want het was erg koud langs de lijn. 
Het was even wennen op kunstgras en even zoeken naar het juiste  
ritme. Er werd door beide teams goed gevoetbald, prima overgespeeld 
en er kwamen vele mooie kansen. Het was JVC dat halverwege de 1e 
helft op 1-0 voorsprong kwam. Ondanks de vele uitstekende kansen 
lukte het onze jongens en meisje niet om de bal voorbij de keeper te 
krijgen in de 1e helft. 
 
Roel en Joris gaven de spelers een peptalk en vol goede moed werd de 
2e helft hervat. 
 
Het was duidelijk dat het gasselse team van plan was er meer uit te  
halen.  Het gas ging erop!!  De score werd geopend door Roel. Door 
goed spel op het middenveld van Kevin en Dex kon Mick al snel de 1-2 
maken. Ook de 1-3 was van Mick, achterin zorgden Ruben en Janne dat 
de verdediging goed op orde bleef en Joep was in vorm en hield zijn 
doel verder schoon. Door goed samen te werken en prima spel vanuit 
het middenveld kon Abel de 1-4 achter zijn naam schrijven.  De laatste 
goal kwam van Mick en daarmee kwam de eindstand op 1-5.  
 
Dit betekende dat de jo-11 uiteindelijk 5 wedstrijden gewonnen hadden 
en 1 gelijkspel waarmee ze bovenaan staan met de meeste punten en 
zeker met de meeste doelpunten. Terecht kampioen. Helaas geen groot 
feest omdat het team niet compleet was maar een klein feestje in de 
kantine. Afsluiting van een mooi seizoen voor onze toppers met de uit-
stekende begeleiding en training van Roel, Joris, Bart en Rien. 
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Jeugdspeler aan de bal 

Naam: Tijl Schippers 

Geboortedatum: 21-12-2009 

Lengte: 163 cm 

Gewicht: 48kg 

Schoenmaat: 42 

Welk elftal: JO13 

Positie in ’t veld: Spits 

Sterke punten: De bal kaatsen 

Zwakke punten: Sprinten 

Favoriete voetbalclub: PSV 

Beste voetballer: Lionel Messi 

Slechtste voetballer: Sven van Beek 

School: De Bongerd 

Klas: Groep 8 

Leukste vak: Topografie 

Minst leuke vak: Taal 

Hobby’s naast voetballen: Gamen, Carspotten, hotwheels 

Wat wil je later worden: Aerodynamica specialist bij F1 team 
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Favoriete drankje: Sprite 

Lievelingseten: Friet met frikadel speciaal 

Minst lekkere eten: Spaghetti 

Favoriete film: Cars 2 

Favoriete Vlogger: MXM 

Leukste Game: Formula 1 2021 

Favoriete artiest/groep: Martin Garrix 

Beste liedje: Thunder – Gabry Ponte 

Favoriete website: Tiktok.com 

Waar heb je een hekel aan: Ruzie/tegenstander die uitdaagt 

Favoriete vakantieland/plaats: Italie  
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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 Februari en Maart  

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en 

een hele fijne dag toegewenst!! 

^ƉŝũŬ͕�DĂƌŝũŶ�ǀĂŶ ϭ-Ϯ 
sƌŝĞƐ͕�<ŝŵ�ĚĞ Ϯ-Ϯ 
>ĞĞŵƌŝũƐĞ͕��ĞŶŶŝƐ Ϯ-Ϯ 
KǀĞƌďĞĞŬ͕�DŽŶŝƋƵĞ�ǀĂŶ ϵ-Ϯ 
�ƌŽŬ͕�^ƵƐĂŶŶĞ�ĚĞŶ ϭϯ-Ϯ 
,ĞŶĚƌŝŬƐ͕�WĞƚĞƌ ϭϰ-Ϯ 
�ƌŽĞŬŵĂŶ͕��ĂƐƉĞƌ ϭϱ-Ϯ 
�ƵƉƉĞŶ͕�^ũŽƌƐ ϭϲ-Ϯ 
,ĞŶĚƌŝŬƐ͕�DĂŶŽŶ ϭϳ-Ϯ 
'ŽŽƐƐĞŶƐ͕�WĞƚĞƌ ϭϴ-Ϯ 
�ŽƐĐŚ͕��ůůĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞŶ ϮϬ-Ϯ 
,ĂƌĞŶ͕�,ĂŶƐ�ǀĂŶ Ϯϭ-Ϯ 
,ĂƌĞŶ͕�WĂƵů�ǀĂŶ Ϯϭ-Ϯ 
<ůĞŝũŶ͕�ZŽĞů�ĚĞ Ϯϰ-Ϯ 
�ƌĞŵĞƌƐ͕�DĂŝŬĞ Ϯϳ-Ϯ 
tŝƚ͕��ŶƚŽŶ�ĚĞ ϭ-ϯ 
^ƚƌŝŬ͕�tŝůůŝĞ ϭ-ϯ 
�ĂƌƚĞŶ͕�,ĞŶŬ ϭ-ϯ 

,ĞŶĚƌŝŬƐ͕�DŝĐŚĞů ϭ-ϯ 
<ŽŶŝŶŐ͕�WĂƵůĂ�ĚĞ ϭ-ϯ 
^ƉƌĞŶŐĞƌƐ͕�:ŽƌŝƐ Ϯ-ϯ 
�ƌƚƐ͕��ƵƐ ϰ-ϯ 
<ůĞŝũŶ͕�DĂƌŝŶŚŽ�ĚĞ ϰ-ϯ 
:ŽƐĞŵĂŶĚĞƌƐ͕��ŚƌŝƐ ϲ-ϯ 
:ŽƐĞŵĂŶĚĞƌƐ͕�DĂŝŬĞů ϲ-ϯ 
>ĞĞŵƌŝũƐĞ͕�^Ğŵ ϵ-ϯ 
:ĂŶƐĞŶ͕�DŝĐŚĞůůĞ ϵ-ϯ 
,ĞƌŵĂŶƐ͕�,ĂǇŬĞ ϭϯ-ϯ 
>ŝŶĚĞƌƐ͕�dŽŵ ϭϯ-ϯ 
�ŽŶŐĞƌƐ͕��ŶŽƵŬ ϭϰ-ϯ 
�ƌƚƐ͕�DĂŝŬĞ ϭϱ-ϯ 
�ůĂƐƐĞŶƐ͕��ŚƌŝƐ ϭϴ-ϯ 
,ĂĂĨ͕�ZŽĞů�ƚĞŶ ϮϮ-ϯ 
ZŽƚƐ͕��ĞǀŝŶ Ϯϯ-ϯ 
tĞĞŵ͕�ZŽƐĂůŝĞ�ǀĂŶ�ĚĞ Ϯϱ-ϯ 
DĞŝũĞƌ͕��Ăƌƚ Ϯϳ-ϯ 
�ĞƌŶĂƌĚƐ͕�^Ğŵ Ϯϴ-ϯ 
,ŽŽƌŶ͕��Ğǆ�ǀĂŶ ϯϬ-ϯ 
�ŽŵŵĞů͕�WŝĞƚĞƌ�ǀĂŶ ϯϬ-ϯ 
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Nieuwe leden 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

We heten jullie van harte welkom bij VV Gassel! 

:ĂŶƐƐĞŶ͕��ŚƌŝƐ 
>ĞĞŵƌŝũƐĞ͕��ĞŶŶŝƐ 
KǀĞƌďĞĞŬ͕�DŽŶŝƋƵĞ�ǀĂŶ 
^ƉŝũŬ͕�DĂƌŝũŶ�ǀĂŶ 
<ůĞŝũŶ͕�:ŽƌŝƐ�ĚĞ 



32 

 



33 

 

JO-13 Kampioen 
 
Voor onze JO13 stond er zaterdag 18 september de laatste wedstrijd 
op het programma en dat was er niet zomaar eentje, de  
kampioenswedstrijd! Thuis tegen Boekel Sport was een gelijkspel  
voldoende om het kampioenschap te pakken en een groot feest te  
bouwen. 
 
Onze spelers hebben we nog nooit zo enthousiast en tegelijkertijd zo 
zenuwachtig gezien. Met een gezonde spanning begonnen ze aan de 
wedstrijd en naar 12 minuten lag de verlossende 1-0 in het net, de 
ploeg ging op dat moment weer spelen zoals ze alle andere wedstrijden 
dat seizoen al speelde en stonden al voor rust met 5-0 voor. Na de rust 
lieten onze jongens en meiden de touwtjes wat los en daardoor eindigde 
de wedstrijd in een 6-2 overwinning. Na het laatste fluitsignaal was er 
dus vol op feest waarbij niks ontbrak, confetti, vuurwerk en een  
kampioen mediale werden uitgereikt.  
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Nadat alle spelers een vlugge douchebeurt waren ondergaan en  
iedereen voorzien was van warme kleren mocht natuurlijk het wel  
bekende rondje op de platte kar ook niet ontbreken en wat een feest 
was dat! Toeterend, muziek, gespring en gejuich met z’n alle door het 
dorp een unieke ervaring voor iedere speler en speelster. 
 
Deze prachtige dag werd afgesloten in onze eigen kantine met voor alle 
spelers en speelsters, een flesje drinken, friet, snacks en nog een keer 
kei hard “We are the champions!”.  

Als leiding hebben wij enorm genoten van waarvoor wij het met zijn alle 
doen als trainers en leiders, plezier bij onze jeugdleden! Het was een 
dag voor ze om nooit te vergeten!!  
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Speler van de week 
 
Hallo, ik ben Mathijs Hendriks. Ik voetbal in JO11. Dat is een super leuk 
team. Op zondag 31 oktober was ik speler van de week. Nu kon ik van 
dichtbij zien hoe de Heren-1 zich voorbereiden op een wedstrijd. Ik vond 
het ook SUPER tof om mijn eigen trainers, Roel en Joris, in actie te zien. 
Zo kreeg ik een beeld van hoe zij voetballen. Ik werd heel leuk  
ontvangen en mocht bij de voorbespreking zijn en met de warming-up 
mee doen. Ook mocht ik mee het grote veld op en bij de keep proberen 
te scoren.  
 
Tijdens de wedstrijd ging het er best hard aan toe. Het was mooi dat 
Gassel al snel scoorde. Iedereen juichte! Helaas konden ze de voor-
sprong niet vasthouden en werd het 1-1.  

Ik vond het een hele leuke dag en vond iedereen erg aardig.  
Bedankt Heren-1, zet hem op!! 

Mathijs Hendriks  
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Advies van Gemmie 
Lekker trainen! 
 
Yes we mogen weer, lekker met je team het veld op. Mocht je lang niet meer 
getraind hebben, bouw de training dan langzaam om. Zo heb je de minste 
kans om een blessure op te lopen. Verder is het ook belangrijk om vlak voor 
een training geen grote maaltijd te nuttigen Je lichaam heeft dan geen tijd om 
dit te verwerken en je spieren hebben er zo niet veel aan. Maar de juiste  
energie heb je wel nodig om goed te kunnen trainen (nl. koolhydraten, eiwitten 
en vetten). Bij het onderstaande recept voor een gezonde reep is dat allemaal 
in de juiste vorm aanwezig. Maar geef je maag toch nog even 30 minuten de 
tijd om het te verwerken. 
 
Ingredienten: 
2 bananen 
5 el pindakaas 
75 g havermout 
1 handje walnoten 
30 g pure chocolade (minimaal 70% cacao) 
 
Hoe maak je het: 
Verwarm de oven voor op 175 graden. Doe de 
bananen en de pindakaas in de kom van een 
keukenmachine en meng door elkaar. Voeg de 
havermout toe en maal nog eens kort door. Schep het mengsel in een kleine 
met bakpapier beklede ovenschaal, druk met een lepel aan en maak de  
bovenkant glad. Hak de walnoten in kleinere stukjes en druk de noten op de 
bovenkant van het pindakaas-banaanmengsel. Hak de chocolade in stukjes en 
druk ook deze in het mengsel. Schuif de ovenschaal de oven in en bak 20  
minuten. Haal dan uit de oven, laat volledig afkoelen en snijd in 6 stukken. 
 
Je kunt deze repen heel goed van te voren maken en in de diepvries bewaren. 
 
Veel plezier bij de trainingen. 
Gemmie Raemakers. 
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Handige clubinfo om te weten  

&RUUHVSRQGHQWLHDGUHV������������������������������
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, 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.  

Clubnaam: Voetbalvereniging Gassel 

Oprichtingsdatum:15 juni 1946 

Internet: www.vvgassel.nl 

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

Telefoon kantine: 0486-471703 
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