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Beste Doeltreffend lezers,
De 4e editie van doeltreffend alweer dit seizoen en ook deze uitgave
hebben wij weer graag voor jullie gemaakt. Wij wensen iedereen weer
veel leesplezier.
Heb je een idee voor een nieuwe leuke rubriek of wil je iets onder de
aandacht brengen? Neem dan contact met de redactie op. We komen
graag langs om verslag uit te brengen.

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
Het eerste evenement van onze club hebben we
weer achter de rug en we kijken terug op een hele
gezellige vrijwilligersavond. 2 jaar geleden was dit
het eerste evenement dat we vanwege Corona
moesten annuleren. Extra mooi was het dan ook
dat we uitgerekend dit evenement weer als eerste
mochten organiseren. Deze avond hebben we
afscheid genomen van vrijwilligers Sander
Schippers, Armand Toenders en Frans van Swam
en van de bestuursleden Hans Peters, Jos van der Heijden en Harrie de
Kleijn.
Dat we samen de draad weer hebben opgepakt is goed merkbaar en we
zijn als voetbalclub weer de ontmoetingsplek zoals we altijd zijn geweest. De thuiswedstrijd van Gassel 1 tegen Juliana Mill was weer goed
bezocht en het was weer ouderwets gezellig. Op 22 april staat de speciaal bieravond op het programma. Een absoluut leuke en gezellige avond
om in de agenda te zetten.
Ook ben ik verheugd jullie te mogen mede delen dat we er in zijn geslaagd om voor komend seizoen een nieuwe trainer voor Gassel dames
1 aan te stellen. Het is een oude bekende die na 2 jaar weer terug keert
naar onze club. We zijn heel blij dat, ondanks meerdere aanbiedingen,
Harm van Daal voor ons heeft gekozen. Een echte clubman die hopelijk
met de dames weer een volgende stap kan maken.
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De voorbereidingen van het jubileumfeest verlopen volgens plan. Het
programma is inmiddels bekend, dat belooft erg gezellig te worden
waarbij aan iedereen is gedacht. Hard wordt er ook gewerkt aan een
jubileumgids, deze zal in mei bij al onze leden, sponsoren en alle
huishoudens in Gassel worden afgeleverd. Het wordt absoluut een mooi
document met prachtige foto’s, verhalen en interviews.
Er moet nog wel wat werk verzet worden maar er liggen mooie en gezellige maanden voor ons. Graag nodig ik iedereen uit om weer onderdeel uit te maken van de gezelligheid die ons clubje heeft te bieden.
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De Balpen
Allereerst wil ik mijn buurman bedanken voor deze mooie geste om de
balpen aan mij door te geven.
Mijn naam is William de Kleijn, inmiddels
41 jaar en nog steeds woonachtig in
Gassel waar ik geboren en getogen ben.
Ik ben samen met mijn zusje Kim
opgegroeid op de akker bij mijn ouders
waar het goed toeven was.
Ik denk ongeveer 15 jaar geleden een
huis gebouwd op De Deel in Gassel waar
ik samenwoon met mijn vriendin Janneke
en onze kinderen Mila en Moos en
natuurlijk ons “derde” kind Sambam. Mila
is inmiddels al ruim 4 en gaan wij
binnenkort de wei insturen, waarin ze
mag ruiken aan het mooie spelletje
voetbal. Moos is bijna 2 jaar en moet dus
nog even geduld hebben.
Na mijn HEAO studie en 2 jaar
universiteit Bedrijfseconomie, ben ik rechtstreeks vanuit de schoolbanken
begonnen te werken bij de ING Bank. Verschillende commerciële functies
daar ingevuld en nu al een paar jaar verantwoordelijk voor de zakelijke
markt op het gebied van financieringen in de Regio Arnhem. Tijdens mijn
studie heb ik altijd met veel plezier gewerkt bij Pluimveebedrijf Classens.
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Van jongs af aan kregen wij het voetbal met de paplepel ingegoten.
Vanaf mijn zesde jaar heb ik alle jeugdelftallen bij de VV Gassel
doorlopen. Daarna heb ik vanaf mijn 15de ruim 19 jaar in het eerste
elftal gevoetbald. Mijn laatste wedstrijd was volgens mij in Wilbertoord
met het laatste balcontact een ziekenhuisbal van Paul Cornelissen. In het
eerste nog een keer kampioen geworden onder de leiding van Eus van
Vijfeijken en ook mooie jaren gehad toen de technische staf bestond uit
John Boeijen en Theo Jaspers.
De laatste jaren speel ik in het derde elftal waarin gezelligheid voorop
staat al komt nog regelmatig het fanatisme boven drijven. In 2017 zijn
we met het derde elftal kampioen geworden al stond dit in de schaduw
van het overlijden van teamgenoot Bas.
Binnen de voetbalvereniging zit ik in verschillende commissies en
inmiddels ook ongeveer 16 jaar in het bestuur. Door de corona hebben
veel zaken de afgelopen 2 jaren grotendeels stil gelegen, dus ben ook
blij voor onze vereniging dat het voetbal weer is opgestart en dat de
eerste evenementen weer staan ingepland. Zo staat op vrijdag 18 maart
de vrijwilligersavond en op vrijdag 22 april de speciaalbieravond, dus
noteer deze alvast in je agenda. Daarnaast gaan we in het weekend van
17 t/m 19 juni ons jubileumweekend organiseren. Dit belooft een erg
mooi weekend te worden voor jong en oud.
En nu ga ik snel stoppen en stappen we in de auto naar Oostenrijk voor
een skivakantie. Tot snel op sportpark de Oude Kamp in Gassel.
De balpen geef ik door aan Rik van Uhm, speler van Gassel 4 uit het
juiste hout gesneden.
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Wie is..
Naam: Hans van Haren
Geboortedatum: 21-02-2002
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Lengte: 1,78 m
Gewicht: 70 kg
Schoenmaat: 44
Welk elftal: Gassel 2
Functie bij VV Gassel: Speler
Sterke punten: Aanwezig zijn
Zwakke punten: Op tijd komen
Favoriete voetbalclub: VV Gassel
Beste voetballer: Roel van Thiel
Slechtste voetballer: Tygo Daamen

Opleiding: Geneeskunde
Beroep: Hobby’s naast voetballen: Borrelen
Lievelingseten: Pasta Pesto
Minst lekkere eten: Drop
Favoriete film: Mission: Impossible – Ghost Protocol
Favoriete boek: Harry Potter

Leukste tv programma: Wie is de mol
Favoriete artiest/groep: OneRepublic
Beste liedje: Blinding Lights – The Weeknd
Mooiste man/vrouw: Mijn vriendin
Waar heb je een hekel aan: Laatkomers
Favoriete vakantieland/plaats: Oostenrijk
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Onderstaande ondernemers hebben een contract afgesloten voor een
jeugdsponsorpakket

Tel.
0486422422
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Sponsor in de spotlight
In de uitgave van deze rubriek zetten we Witgoedservice Toon
Cornelissen in de spotlight.
Bedrijfsnaam, eigen naam en functie.
Witgoedservice Toon Cornelissen, Paul Cornelissen, eigenaar bedrijf

Hoe lang bestaat het bedrijf al?
1 mei a.s. 32 jaar.
Door wie is het opgericht?
Door mijn ouders, Toon en Maria Cornelissen
Hoeveel werknemers zijn er?
1, Guido Sprengers

Wat zijn de werkzaamheden van het bedrijf?
Verkoop, reparatie en onderhoud van al het witgoed zoals wasmachines,
drogers, koel-vrieskasten, en alle inbouw keuken apparatuur.
Sinds wanneer bent u sponsor van vv Gassel?
Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk al vanaf het moment dat wij in Gassel zijn komen wonen, dat was in 1994.
Wat was de reden dat u bent gaan sponsoren bij vv Gassel
Wij zijn altijd heel betrokken bij de club, ik voetbal er ook al vanaf het
moment dat ik mocht gaan voetballen. Het is een mooie vereniging.
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Wie of wat heeft u zoal gesponsord bij vv Gassel?
Van alles waaronder; borden, een lichtmast, dames 2 shirts.
Vanuit professioneel oogpunt vind ik dit het mooiste aan vv Gassel:
De gemoedelijkheid en het kleinschalige. De betrokken vrijwilligers en
iedereen is er welkom!
Als ik 100.000 euro over had voor sponsoring, dan zou ik het volgende
willen verbeteren bij vv Gassel:
Een eigen wasruimte ;-) haha.. Daarnaast zou een nieuwe speelplaats
voor de kinderen leuk zijn, en zonnepanelen zijn misschien wel een goede optie. De accommodatie ziet er op en top uit, daarom zou ik het geld
besteden aan verduurzaming van de club.
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Tel: 0486 - 744016
Fax: 0486 - 474059
info@inter-iberica.com
www.inter-iberica.com
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Vrijwilliger in de spotlight
Mijn naam is Demi Verheugen, 27 jaar, woonachtig in Gassel en vrijwilliger van
onze mooie club VV Gassel.
Op jonge leeftijd begon ik als speelster bij de jeugd van VV Gassel. Alle
jeugdteams heb ik met veel plezier doorlopen en daarna mijn carrière
voortgezet bij de senioren. Ik ben dus al een flink aantal jaren wekelijks op de
club te vinden.
Naast dat ik altijd op het veld binnen de lijnen te vinden was, ben ik begonnen
als vrijwilliger als trainster samen met Janneke Raemakers van het meisjesteam.
Later heb ik ook nog wat ondersteuning geboden bij het trainen van andere
teams. Toen me dat toch net wat te druk werd om elke week die functie te
vervullen ben ik samen met Rob ten Haaf commissielid van de club van 100
geworden. Met hulp van de leden van deze club vind ik dat er jaarlijks hele
mooie projecten gerealiseerd kunnen worden. Nadat ik deze functie een aantal
jaar ingevuld heb, ben ik in 2019 gevraagd om de functie van Hans Peters als
secretaris binnen het bestuur over te nemen. Daar ben ik enthousiast mee aan
de slag gegaan. Je leert de club vanuit een heel ander oogpunt kennen en weet
veel beter wat er allemaal binnen een vereniging speelt buiten hetgeen dat zich
binnen de lijnen afspeelt. Ondertussen draag ik tevens mijn steentje bij binnen
de redactie van ons clubblad de Doeltreffend en zijn we natuurlijk druk doende
met het organiseren van een super mooi jubileumweekend ter ere van het 75
jarig bestaan van onze vereniging.
In mijn ogen zijn wij een mooie, gezellige club waar iedereen welkom is en het
wekelijks een plek is waar veel mensen gezellig samen komen. Ongeacht of
mensen wel of geen lid zijn, je ziet dat ze vaak onze club bezoeken en dat vind
ik ook zo leuk.
Het is belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging dat we ons
allemaal proberen in te zetten om de club in stand te houden zoals deze nu of
zelfs nog mooier te maken. Vele handen maken immers licht werk en zo
kunnen we nog heel lang plezier hebben van onze mooie club.
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Jeugdspeler aan de bal
Naam: Job van de Lockant
Geboortedatum: 21-10-2014
Lengte: 1.21 cm
Gewicht: 20 kg
Schoenmaat: 30
Welk elftal: JO8
Positie in ’t veld: Spits
Sterke punten: Hard rennen
Zwakke punten: Heb ik niet
Favoriete voetbalclub: PSV
Beste voetballer: Frenkie de Jong
Slechtste voetballer: Papa
School: de Bongerd

Klas: 4
Leukste vak: Lezen
Minst leuke vak: Weet ik niet
Hobby’s naast voetballen: Spelen met vrienden
Wat wil je later worden: Politie agent
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Favoriete drankje: Sisi no bubbels
Lievelingseten: Mac Donalds
Minst lekkere eten: Draadjesvlees
Favoriete film: Sing 2
Favoriete vlogger: Paraduze
Leukste game: Pokémon Unite
Favoriete artiest/groep: Luan en zanger Kafke
Beste liedje: Ik moet zuipen
Favoriete website: YouTube
Waar heb je een hekel aan: Ruzie maken

Favoriete vakantieland/plaats: Kroatië
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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 April en Mei

-

-

Alle jarigen van harte gefeliciteerd
en een hele fijne dag toegewenst!!
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Nieuwe leden

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?’’: Anneke Hendriks, we laten
Anneke aan het woord:
Hoi ik ben Anneke Hendriks en ik zal jullie wat vertellen over mijn carrière bij VV Gassel. Ik moet dan wel weer gaan graven in mijn geheugen.
Mijn voetbalcarrière begon in 2001 toen ik 14 jaar was en mijn zus Marieke al aan het voetballen was. Ze hadden toen niet genoeg dames en
met (geloof ik) Kim Oppers, Imke Verbruggen, Linda Hendriks, Miranda
Celen, Nicole vd/ Venne begonnen we bij het damesteam te voetballen.
Ik was toen een heel onzeker, verlegen meisje wat in het veld haar
vrouwtje moest staan (zonder enige voetbalervaring). Gelukkig konden
we allemaal nog niet zo goed voetballen en kregen we training van Rik
de Jong. Zelf zat ik toen op Merlet College in Grave en deed ik VMBOKader zorg en welzijn. Daarna ben ik naar de Leijgraaf in Veghel gegaan
om de opleiding MBO Activiteitenbegeleiders te volgen. Deze heb ik afgerond en wilde toen wat meer verdieping hebben door de opleiding
Social Work Maatschappelijk werkster op de Avans in Den Bosch te volgen. Deze heb ik niet afgerond, maar wel mijn propedeuse gehaald! Het
was te veel voor me en ik was toen nog erg jong om andere (zware gevallen) te helpen.
Ondertussen liep mijn voetbalcarrière door en hadden we in 2002 Frans
Peters als trainer. Persoonlijk vond ik hem een hele fijne trainer en heb
ik veel van hem geleerd. Later is Geert Linders erbij gekomen die ook
interessante trainingen gaf waar we de 'schaar' van geleerd hebben.
Mijn positie was toen linkshalf want ik ben een echte linkspoot. Ik heb
regelmatig gehoord dat ik ook met rechts moest schieten maar dit zit
nog steeds niet in mijn systeem. Ook de LWW (Legendarische Weekendje Weg) werden in het leven geroepen. Van 2008 tot 2014 zijn we
elk jaar een weekend weg geweest van Groningen tot Limburg. Van
wedstrijdje bokworsten eten tot leuke quizavonden tot zuipen in de
kroegen of op de accommodatie zelf.
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Ik heb het nog tot mijn 26ste thuis uitgehouden bij ons pap (Jo Hendriks)
en mam (Marij Hendriks) op de Hogenakker. Toen kon ik in een appartementje in Cuijk wonen op de Kattedoorn (Heeswijkse kampen). Op mijn
24ste gebeurde het ergste wat ons mam is overkomen. Ik kreeg wat met
een Beerse! In 2015 zijn we samen gaan wonen in Beers. Door de jaren
zijn er dames gestopt met voetballen maar er kwamen ook weer nieuwe bij.
Zo is uiteindelijk het oude team een beetje uit elkaar gevallen door kinderen, opleidingen, samenwonen, ouderdom (jaja wij worden ook ouder).

Wat mij vooral is bijgebleven in mijn voetbalcarrière, is dat we 2 keer
kampioen zijn geworden in 2013-2014 en in 2015-2016. Toen was
beide keren Tiny Derks (kantinie) de trainer. De gezelligheid en sfeer op
de platte kar was zo gaaf! En wat ik ook een eer vond, is dat ik in 2002
door Frans Peters als sportvrouw werd benoemd. Samen met Bart Loeffen (sportman) stonden we toen zelfs in de krant! Tot op heden voetbal
ik nog steeds, maar dan bij VV Gassel 30+damesteam. Lekker balletje
trappen op de vrijdagavond met een paar van de oude garde (Puck,
Martine, Maartje, Marieke, Miranda, Linda, Janneke, Lisette, Billie) en
een paar 'nieuwe' (Paula, Susan, Lieke, Patricia, Tisra). Dit is in toernooivorm tegen teams als Vitesse, Vianen, Achates en Volharding.
Verder vind ik het heerlijk om savonds een rondje te wandelen met
vriendinnen en ga ik soms bootcampen in Haps.
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Ik woon nog steeds samen met Bart in Beers samen met onze 2 kinderen Stijn (in April 4 jaar) en Maud (1,5 jaar). In 2015 heb ik me om
laten scholen tot tandartsassistente, omdat mij het werk in de gehandicaptenzorg teveel werd. De regelmaat die ik nu heb vind ik erg fijn, en ik
werk nog steeds met mensen. Ik werk nu 4jaar bij tandartspraktijk Janssen in Wijchen. Een kleine praktijk, wat mij veel rust geeft. Ik hoop nog
lang te kunnen voetballen bij ons 30+damesteam om toch nog de binding met VV Gassel te hebben, waar ik met plezier mijn voetbalcarrière
ben begonnen.
Wie weet tot snel op de Oude Kamp!
Liefs Anneke
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Speler van de week
Ik, Stijn Peeters, spelend in JO-9 was zondag 13 februari “speler van de week”.
Het was voor mij een grote verrassing dat ik dat mocht zijn. Het ging ook allemaal heel snel, één nachtje slapen en dan was het al. Geen tijd om te twijfelen.
Wat een eer om daar te mogen staan tussen al die grote jongens.
Om 13.00 uur werd ik
ontvangen door het
bestuur van de voetbalvereniging, ik kreeg een
snoepzakje en wat te
drinken.
Meteen riep Ted mij en
werd ik mee
genomen naar de kleedkamer. Er werd mij een
speciaal T-shirt voor
“Speler van de week”
aangemeten. Vervolgens werd de tactiek besproken met alle spelers door de
trainer. Toen naar het trainingsveld om de spieren warm te maken. De hele
warming-up heb ik mee gedaan.
Hierna terug naar de kleedkamer om de nieuwe sponsorshirts aan te doen,
want er moest ook een officiële nieuwe foto gemaakt worden. De Wedstrijd
start, hup naar het hoofdveld om iedereen een box te geven en de wedstrijd
kan beginnen.
Ik mocht de aftrap doen en heb Gassel laten zien hoe het moet. Helaas telde
de goal niet want dat hadden ze wel kunnen gebruiken die
middag. Alle spelers hebben een handtekening op de bal gezet speciaal voor
mij, ook heb ik een certificaat gekregen met speler van de week erop. Daar
ben ik heel trots op en het staat nu op mijn eigen kamer. De hele wedstrijd
heb ik samen met de grote jongens de wedstrijd gekeken in de Duck-out.
Bedankt VV-Gassel dat ik deze dag heb mogen meemaken, het was een geweldige ervaring.
Groetjes Stijn Peeters
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Advies van Gemmie
De kater
Yes we kunnen weer. 3e helft, carnaval,
evenementen, een jubileum in het
vooruitzicht …………gezellig.
En met al die gezelligheid, komt het nog al
eens voor dat er een biertje te veel
gedronken wordt. Daarom wil ik mijn
adviezen over de kater nogmaals geven.
Dus………. om de kater te verdrijven moet alles zo snel mogelijk weer
aangevuld worden. Dit betekent: veel drinken, heel veel drinken. Water, groene
thee, sinaasappelsap enz. Vooral geen koffie of zwarte thee. Je teamgenoten
zullen niet blij zijn met de adem die de alcohol je bezorgd heeft, daarom kun je
het beste veel groene thee drinken.
Misselijk? Dit komt doordat het maagslijmvlies geïrriteerd is geraakt door de
alcohol. Een kop gemberthee of verse muntthee kan verlichting geven.
Ontbijt: Een goed ontbijt zorgt er voor, dat je je snel weer beter voelt. Vitamine
C (om je lever te stimuleren alcohol af te breken) en magnesium helpt je
hierbij. Dit kan bv. een bananensmoothie (banaan, honing en melk/yoghurt)
zijn. Vul dit aan met sinaasappelsap of kiwi. Een stevige soep met veel
groenten is ook een goed alternatief.
Vette hap na het stappen.
Ja, dat onze hersenen na het drinken zin krijgen in vet/koolhydraatrijk voedsel
is ons niet onbekend. De hersenen verwarren nl. de kater met een energietekort door gebrek aan voedsel. Maar kies dan voor de betere vetten, zoals een
broodje zalm. Of neem gebakken eieren met brood (eiwitrijk).
Maar wil je de kater zoveel mogelijk beperken, kun je beter preventief te werk
gaan: wissel ieder glas alcohol af met een glas water. Hierdoor beperk je het
vocht tekort en … je drinkt minder alcohol!
Veel plezier en geniet!
Gemmie Raemakers.
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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

Consul: Maurice Willems
Nieuweweg 1 5438AB Gassel
Hoofdbestuur :
Eric van Boekel (voorzitter)
Demi Verheugen (secretaris)
Frank ten Haaf(penningmeester)
William de Kleijn (bar/evenementen)
Marinho de Kleijn (technische commissie)
Wim Linders (wedstrijdsecretaris)
Maurice van Deventer (jeugdzaken)
Bart Loeffen (jeugdzaken)

Email: bestuur@vvgassel.nl

Jeugdzaken
Wedstrijd-secretariaat: Maurice van Deventer en Bart Loeffen.

Email: jeugd@vvgassel.nl

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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