V.V. GASSEL CLUBBLAD

Seizoen: 20212022 editie 5

DOELTREFFEND

Hoofdsponser

2

Beste Doeltreffend lezers,
Met veel plezier zijn we er in geslaagd om weer een mooie editie van
Doeltreffend op te leveren.
Het einde van het seizoen komt inzicht en hiermee is deze editie van
Doeltreffend ook tevens de laatste van dit seizoen.
Ook wij gaan de komende periode de pennen neerleggen en met veel
enthousiasme komen we het nieuwe seizoen weer terug.
Het is voor ons als commissie een leuk jaar geweest waarin we 5
mooie edities hebben mogen opleveren, maar nieuwe ideeën zijn als
vanzelfsprekend altijd welkom.
Wij willen iedereen een fijne vakantie wensen. Tot volgend seizoen.

De redactie.

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

Redactie adres:
doeltreffend@vvgassel.nl

Uitgave juni 2022
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Woordje van de voorzitter
Het officiële voetbalseizoen zit erop, maar we
hebben nog een hele belangrijke wedstrijd te
gaan. Wat een mooie wedstrijd hebben we
afgelopen donderdag gezien en hoe spannend
gaat het aanstaande zondag worden. Ik ben
misschien niet geheel objectief maar wat mij
betreft was het een dik verdiende 3 – 2
overwinning van Gassel 1 op de Zwaluw 1 en is
een eerste stap in de strijd om handhaving in de
4e klasse gezet. Kom allemaal naar Oeffelt toe aanstaande zondag om
onze mannen te steunen en daarmee tegenwicht te bieden aan alle
Oeffeltse supporters.
De jeugdcommissie is momenteel druk bezig om de nieuwe indeling van
voor komend seizoen te maken. We zitten in de gelukkige situatie dat
we over veel jeugdleden beschikken en de teams goed gevuld krijgen.
Dit is enorm belangrijk voor de club want hiermee zijn we, naar de
toekomst toe, gegarandeerd van een goede doorstroming. Dit geldt
zowel voor de dames als de heren senioren teams.
Ook wordt op dit moment de hand gelegd aan de laatste voorbereidingen van ons 75 jarig jubileum feest. Het belooft een fantastisch feest te
gaan worden met leuke activiteiten, goede muziek en natuurlijk
voldoende eten en drinken.

Al onze leden, sponsoren en alle inwoners van Gassel zullen een
jubileumgids ontvangen. Dit is echt een prachtig exemplaar geworden
waar heel hard aan is gewerkt. In de tweede week van juni zullen leden
van V.V. Gassel bij alle inwoners van Gassel aan de deur
komen om een jubileumgids te overhandigen.
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Daarbij heeft iedereen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor de Tiroler lunch
tijdens “Das Gassel Fest” en is er een mogelijkheid om loten te kopen waarmee
prachtige prijzen zijn te winnen zoals onder andere een Bosch wasmachine, Samsung
QLED TV en JBL Xtreme speakers. Met dank aan Toon Cornelissen en Xpert in Cuijk
die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Voor de mensen woonachtig buiten Gassel of
mensen die nog behoefte hebben aan extra loten is er op de dag van de loterij nog
volop mogelijkheid om deze te kopen.
Met betrekking tot de lunch zijn er twee mogelijkheden om je hiervoor in te schrijven.
Dit kan door je aan te melden via bestuur@vvgassel.nl of bij een van de leden die
komende week langskomen om de jubileumgids af te geven. Daarnaast is het nog van
belang om aan te geven dat tijdens “Das GasselFest” vele interessante diensten
worden geveild. Deze diensten worden aangeboden door sponsoren of door
Gasselnaren.
Ik hoop tijdens het jubileumfeest op een grote opkomst waar de bezoekers zich
heerlijk kunnen vermaken en we met z’n allen met een tevreden gevoel terug kunnen
kijken op een geweldig evenement. Tot slot wil ik alle vrijwilligers en de vele sponsoren
die ons hebben geholpen dit feest te organiseren heel hartelijk te bedanken voor hun
inzet en ondersteuning.
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De Balpen
Allereerst wil ik William bedanken voor het
doorgeven van de balpen.
Ik ben Rik van Uhm, 32 jaar en ik woon in
Grave waar ik op 1 jaar na mijn hele leven
gewoond heb. Als geboren en getogen
Gravenaar ben ik vanzelfsprekend in de
Fjes bij GVV’57 begonnen met voetballen.
Ik heb daar alle jeugdelftallen doorlopen
en uiteindelijk ook nog een jaartje in de
selectie gespeeld waarna ik in een
vrienden elftal ben gaan spelen.
Helaas kwam mijn voetbal carrière daar
ten einde doordat ik mijn kruisband
afscheurde tijdens een potje zaalvoetbal.
Ik was eigenlijk niet meer van plan om na
deze blessure nog te gaan voetbalen. Toch begon het weer te kriebelen
toen de revalidatie was afgerond. Een aantal vrienden speelde toen al in
het 4de en ben ik rustig aan begonnen met trainen op de donderavond.
Dit was toen nog met de echte Gassel legendes zoals Willy en Jan de
Kleijn. Van het één kwam het ander en nu speel ik al weer een jaar of 7
in het 4de van VV Gassel. Uiteindelijk heb ik zelfs nog mijn debuut mogen maken in het 1ste van VV Gassel.
Thuis werd deze transfer naar VV Gassel met wat gefronste
wenkbrauwen ontvangen: “hoe kan je nou als Gravenaar bij Gassel gaan
voetballen?” Toch heb ik er geen moment spijt van gehad. Gassel is echt
een erg gezellige en gastvrije club waar je je meteen thuis voelt. Het zegt
genoeg dat het 4de al heel wat jaren voor een groot gedeelte uit spelers
bestaat van buiten Gassel die allemaal maar al te graag naar de Oude
Kamp komen. Dit komt niet in de laatste plaats door de vele
legendarische feestavonden die in de kantine georganiseerd worden.
Gelukkig kunnen deze, na 2 jaar zonder, ook weer plaatsvinden.
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Het 4de is een super leuk team met een gezonde wil om te winnen op
zondag maar waar gezelligheid altijd op nummer 1 staat. Met een goede
mix tussen wat jonge jongens er wat jongens met wat meer ervaring
hebben we regelmatig goed meegedraaid in het linker rijtje. Dit jaar wil
het echter nog niet echt lukken. Door de vele “ervaring” hebben we
steeds meer last van blessures en kunnen we voor volgend seizoen nog
wel wat versterking gebruiken. Dus mocht je zelf weer zin hebben om je
voetbalschoenen aan te trekken of ken je iemand die graag zou willen
voetballen laat het ons weten. Iedereen is van harte welkom bij Gassel 4.
Naast het voelballen bij VV Gassel werk ik in Boxmeer bij Contiweb als
Manager van het Service Strategy team. Daarnaast vindt ik het ook nog
leuk om andere sporten te beoefenen zoals mountainbiken of hardlopen
en ga ik dit jaar hopelijk voor de 2de keer de Nijmeegse vierdaagse
uitlopen.
De balpen geeft ik bij deze door aan Lars Huisman, de enige echte Fries
in Gassel 4.
.
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Wie is..
Naam: Manon Hendriks
Geboortedatum: 17-02-1996
Burgerlijke staat: Nederlands
Lengte: 164
Gewicht: 75
Schoenmaat: 38/39
Welk elftal: Dames 1
Functie bij VV Gassel: Speelster
Sterke punten: Sterk aan de bal
Zwakke punten: Snel rennen
Favoriete Voetbalclub: NEC
Beste voetballer: Mohamed Salah
Slechtste voetballer: Ole Romeny

Beroep: Psychiatrisch verpleegkundige
Hobby’s naast voetballen: Skeeleren, gamen en met vrienden chillen
Lievelingseten: Frikandellen
Minst lekkere eten: Pizza en pasta's
Favoriete film: Escaperoom
Favoriete boek: Ik heb nog nooit een boek uitgelezen
Leukste tv programma: Kamp van Koningsbrugge

Favoriete artiest/groep: U2
Beste liedje: With or without
Waar heb je een hekel aan: Liegen en onrecht
Favoriete vakantieland/plaats: Zuid Afrika
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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 Heigo Nederland in de spotlight.
Bedrijfsnaam, eigen naam en functie.
Heigo Nederland bv, Piet Goossens, eigenaar en starter van de
onderneming
Hoe lang bestaat het bedrijf al?
32 jaar geleden gestart
Hoeveel werknemers zijn er?
55 werknemers
Wat zijn de werkzaamheden van het bedrijf?
Groothandel in bedrijfs- en veiligheidskleding, persoonlijke
beschermingsmiddelen en recycling hiervan.
Wat was de reden dat u bent gaan sponsoren bij vv Gassel
Om het belang van de club te ondersteunen en om zoveel mogelijk
jeugd hierbij te betrekken.
Wie of wat heeft u zoal gesponsord bij vv Gassel?
Begonnen met de junioren shirts, daarna met de veldverlichting en de
laatste 10 jaar met een jaarlijks pakket voor allerlei ondersteuningen om
de club leefbaar te houden.
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Vanuit professioneel oogpunt vind ik dit het mooiste aan vv Gassel:
Het mooiste is dat de club in Gassel kan blijven bestaan zodat we voor
Gassel in de breedste zin de sportieve en recreatieve mogelijkheden
naar een hoger niveau kunnen krijgen.
Als ik 100.000 euro over had voor sponsoring, dan zou ik het volgende
willen verbeteren bij vv Gassel:
Met alle middelen proberen om het gehele sportcomplex als eigendom
te krijgen van de VV Gassel waardoor we in de toekomst het
verenigingsleven van Gassel een gegarandeerde sportieve doorontwikkeling kunnen laten maken. Hierbij gebruik maken van alle
subsidies die hiervoor bestaan en we niet in de fase terecht komen van
verdere bezuinigingen bij de lokale- en provinciale overheid.

19

20

Jeugdspeler aan de bal
Naam: Kevin Leemrijse
Geboortedatum: 27-04-2012
Lengte: 1,46
Gewicht: 35
Schoenmaat: 36
Welk elftal: JO10
Positie in ’t veld: Rechts half
Sterke punten: Druk zetten en assist
Zwakke punten: Korte pasen en ik kan niet tegen mijn verlies
Favoriete voetbalclub: Ajax
Beste voetballer: Cristiano Ronaldo
Slechtste voetballer: Lionel Messi
School: Basisschool de Bongerd

Klas: 6
Leukste vak: Gymen
Minst leuke vak: Rekenen
Hobby’s naast voetballen: Gamen en tekenen
Wat wil je later worden: Vlogger
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Favoriete drankje: Cola
Lievelingseten: Friet
Minst lekkere eten: Wortelstampot
Favoriete film: Sing 2
Favoriete vlogger: Boaz
Leukste game: FIFA 22
Favoriete artiest/groep: EZG&Steen
Beste liedje: Bicycle chain
Favoriete website: YouTube
Waar heb je een hekel aan: Mensen die heel vol van zichzelf zijn

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 Juni en Juli
Uhm, Rik van
Giesen, Linda
Klees, Natalia
Leisiwal, Amber
Tonies, Peter
Boekel, Joyce van
Thijssen, Joland
Loop, Rik van der
Heijden, Jur van der
Wolfs, Ted
Thoonen, Robin
Wiel, Roy van de
Loeffen, Eva
Jans, Paul
Raaij, Mark van
Kleijn, William de
Overbeek, Lars van
Linders, Teun
Kleijn, Harry de
Kleijn, Loek de
Kupers, Nick
Evers, Lieke

Zon Brouwer, George
van der
Struijs, Bjorn van der
Severijn, Marloes
Koenders, Dennis
Roefs, Rob
Hendrix, Neeltje
Nyenhuis, Lucas
Josemanders, Huub
Strik, Noud
Loop, Luuk van der
Heijden, Jeroen van der
Hendriks, Mathijs
Spijk, Dirk van
Oppers, Jarno
Thijssen, Jos
Deventer, Jelle van
Nibbeling, Eef
Derks, Ronnie
Franken, Daan
Driessen, Bram
Daal, Harm van
Bemelmans, Tsisnah
Raaij, Maartje van
Boom, Jozef van de

14-6
4-6
26-6
20-6
19-6
19-6
17-6
9-6
7-6
18-6
4-6
12-6
10-6
3-6
25-6
19-6
14-6
27-6
9-6
11-6
29-6
25-6

29-7
31-7
21-7
8-7
29-7
6-7
22-7
4-7
16-7
8-7
4-7
24-7
2-7
27-7
19-7
20-7
2-7
15-7
21-7
3-7
20-7
13-7
22-7
4-7

Alle jarigen van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst!!
25

26

Nieuwe leden
Milosevic, Filip
Garot, Caitlin
Hendrix, Neeltje
Hasanovic, Muamer

We heten jullie van harte welkom bij VV Gassel!
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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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Speler van de week
Hoi, ik ben Siem Ockers en ik speel bij JO-9.
Op zondag 10 april was ik speler van de week. Ik werd heel leuk
opgevangen door het team en kreeg iets te drinken en een snoepje.
Daarna mocht ik bij de voorbespreking zijn en hebben we nog even bij
een andere wedstrijd gekeken.

Toen iedereen omgekleed was hebben we samen de warming up
gedaan. Het moment was daar om samen het veld op te lopen. Ik vond
het heel leuk om te doen maar stiekem ook spannend. Vooral de aftrap
en het score bij de tegen party… Gelukkig heb ik niet gemist maar
gescoord!!! Na de eerste helft ben ik samen met mijn neefje Mick gaan
voetballen. Zelf voetballen is natuurlijk veel leuker dan naar de wedstrijd
kijken. Papa heeft naar de wedstrijd gekeken en vertelde dat ze
gewonnen hebben!! Om dat te vieren en omdat ik het erg leuk heb
gehad, hebben papa en ik nog 2 pitchers gehaald en naar de
kleedkamer gebracht.
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Speler van de week
15-mei-2022

Noor Boeijen

Vandaag is de grote dag dat ik mee mag met het 1ste elftal van vv Gassel als speler van de week. Van mijn grote broer Joep al een beetje gehoord wat ik dan allemaal mag doen en ik heb er zin in!
We gaan al op tijd met de fiets naar de Oude Kamp. Ik krijg wat te drinken en de trainers en leider van het urst komen mij de hand schudden.
Ze vertellen mij wat ik allemaal mag doen vandaag. Zo krijg ik het shirt
van Speler van de week aan en de bal met alle namen van de spelers.
Hierna mag ik meedoen aan de warming up. We lopen een rondje, doen
een rondootje en de bal hoog houden.
Hierna mag ik mee de kleedkamer in voor de bespreking en dan mag ik
voorop mee het veld op voor de aftrap. Ik mag de aftrap doen en dribbel
behendig langs de spelers van Vesta op, ik hoop dat het eerste dat zo
ook doet. Ik kom alleen voor de keeper en schiet hem bekeken in de
goal!
Het was een mooie en spannende
wedstrijd die we helaas niet hebben
gewonnen. Ik hoop later ook in het
eerste te mogen voetballen.

Groetjes, Noor
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Speler van de week
Op zondag 27 maart was ik voetballer van de week! Wat gaaf!!
Ik was iets later aanwezig bij de
bespreking van de mannen van het
eerste elftal, omdat ik die ochtend met
mijn nichtje Meike naar de bioscoop
was geweest naar de film ‘Clifford’.
Gelukkig mocht ik toen ik kwam wel
meteen met de jongens van het eerste
de bespreking meedoen, want dat leverde mij een heerlijke zak snoep op.
Wat was het ook een heerlijk weertje
die dag. Ik heb de hele warming up met het eerste meegedaan. Dat was
een eitje…;)Toen de wedstrijd begon mocht ik de aftrap nemen en een
goal proberen te maken. En wauw.. Ik scoorde! Na de aftrap heb ik
samen met de trainer en reservespelers in de dug-out meegekeken naar
de eerste helft. Helaas kwam Gassel al snel op achterstand te staan
tegen Siol. De tweede helft heb ik gezellig met papa, mama, mijn
broertje Daan en veel meer supporters van Gassel op het terras genoten
van een colaatje en een chipsje. Op de schommel was het ook nog een
avontuur omdat spontaan de sproeiers aangingen! Wat was het een
geweldig leuke middag en een mooie belevenis. Ik heb ook nog een erg
mooie bal gekregen met alle handtekeningen van de spelers van Gassel
1.

Ik ben nu in mijn vakantie super veel aan het oefenen, zodat ik nog
beter word als voetbalster. Ik zit nu nog in de JO9, maar hoop volgend
jaar naar de JO10 of 11 te gaan, ik word in september namelijk alweer
10 jaar. Ik hoop dan voorin te staan, of in de goal, want keepen vind ik
ook leuk.
Gassel 1 en leider Frank ten Haaf, dank jullie wel voor deze speciale
middagen de mooie bal!

Groetjes, Lara Franken
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Advies van Gemmie
Feestweekend 17, 18 en 19 juni.
Allereerst wil ik natuurlijk VV-Gassel feliciteren met zijn 75 jarig bestaan.
Iedereen zal zich vast verheugen op het feestweekend dat er aan ligt te komen.
Het programma ziet er top uit met activiteiten voor jong en oud.
Tja, en bij een feestweekend hoort natuurlijk lekker eten en……..drinken. En
daar wil ik jullie wat tips voor meegeven, zodat jullie het hele weekend kunnen
volhouden zonder al na de eerste avond te moeten afhaken. Dat zou toch zonde zijn?
Ik heb mijn tips hier voor jullie op een rijtje gezet:
1.
Zorg voor een goede bodem. Dus een goede voedzame maaltijd van te
voren is een aanrader. En wanneer je een hele dag op het feestterrein
bent is het handig om iets te eten mee te nemen in de vorm van een
eiwitreep of nootjes.
2.
Wanneer je alcohol gaat drinken, probeer dat dan zo langzaam mogelijk
te doen en wissel af met zo veel mogelijk water. Water helpt niet alleen
om een kater te voorkomen. Water helpt het beste tegen de nadorst,
ook activeert het de stofwisseling en het levert o.a. het mineraal magnesium, dat een kater-killer is. En wat heel belangrijk is: KEN JE LIMIET!
3.
Heb je de volgende ochtend toch een kater: sla je ontbijt dan niet over.
Een belangrijk ingrediënt voor een anti-kater ontbijt zijn wel eieren. Eieren zijn een bron aan proteïnen en vitaminen B. Verder zijn bouillon, fruit
en fruitsappen ook prima ingrediënten om toe te voegen.
4.
En natuurlijk zijn er ook paracetamols tegen de hoofdpijn.
5.
Wat niet helpt is alcohol, zwarte koffie, gebakken of gefrituurd voedsel.
(Helaas)
6.
Mocht je toch misselijk zijn, een kopje gember thee, kamille thee of venkel thee kan verlichting brengen.
Als laatst wil ik nog even zeggen: zorg goed voor jezelf en geniet van een bijzonder feestelijk weekend.
Veel plezier!
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

Correspondentieadres:
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

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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