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* Voor een eigentijdse sportuitrusting

Schoenen voor het hele gezin. Topmode en Topkwaliteit.

Spelartikelen voor lange zomer- en winteravonden.

AARTS staat voor Service, Kwaliteit, Mode en voortdurend
erg lage prijzen.

*

SPECIALIST IN SPORT, SPEL EN SCHOENEN

AARTS
SPORT EN SCHOENEN B.V

NIEUWSTR AAT 12, GILZE TEL. 01615 - 2501
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60 jaar V.V. Gilze

VOORWOORD

op 7 maart 1921 is de W Gilze opgericht. Dat houdt in dat dit jaar, 1981, onze

vereniging 60 jaar bestaat.
O¡t ju"U¡tãut is een goede aanleiding om de vereniging eens extra in de

schijnwerpers te zetten.

Het bestuur van de W Gilze heeft daarom een Commissie in het leven geroepen, die

de jubileumviering gestalte zou moeten geven'

De jubileumcommissie is er dan ook in geslaagd, om voor alle leden, van jong tot
oud, een programma in elkaar te zetten; waarin iedereen zich zal kunnen vinden'

Een volledig programma van alle evenementen is in deze uitgave opgeno
Bovendien-gevJn daarin een aañtal personen blijk van waardering
jubilerende vereniging.

Ook wordt er aandacht besteed aan de historie van de vereniging'
Ýãn ¿"r" gelegenheid wil de redaktie dan ook gebruik maken om alle mensen die

hun medeüverkìng hebben gegeven, om dit jubileumboekje gestalte te doen geven,

van harte bedanlien voor hun bereidwillige medewerking.

men.
voor de

DE REDAKTIE.



Technisch Bureau

P. $PRANGERS b.v.

RAADHUISSTRAAT 1, GILZE

TEL. 01615 - 1456

HETADRES VOOR EEN

AUTOMOBIEL

AUTOBEDRIJF

WETERINGS

LANGE WAGENSTRAAT 19

Tel. 01615 - 1303



Voorwoord B urgemeester

Allereerst wil ik vanaf deze plaats alle leden en het
bestuur van de voetbalvereniging Gilze vanharte
gelukwensen met het 60-jarig bestaan van hun
vereniging.
Een jubileum dat toch echt wel een grote mijlpaal
genoemd mag worden in het "leven" van één van de
grootste sportverenigingen in de gemeenschap Gilze.

Tevens wil ik hierbij mijn dank én waardering
uitspreken voor het bestuur en de leden, die zich
geheel inzetten voor de voetbalsport welke ook in
Gilze veelpopulariteit geniet onder de bewoners. Aan
vele mensen, jong en oud, biedt de vereniging de

gelegenheid hun favoriete sport te beoefenen in competitie- of recreatief verband.
Ook zijn er veel mensen die niet actief maar passief genieten van het voetballen wat
de voetbalvereniging Gilze te bieden heeft.
Want zowel bij de wedstrijden van de allerkleinsten als van de senioren zijn de
supporters aanwezig om hun sterren met hun aanmoedigingen ter z¡jde te staan.

Ook het gereedkomen van de nieuwe kleed- en wasaccommodatie en de kantine in
de loop van dit jaar zal er zeker toe bijdragen het speelgenot van velen te verhogen.

Bestuur en leden, ik wens U een bijzonder prettige jubileumvier¡ng toe en ik hoop
dat U allen in de toekomst nog met veel succes de bal op sport¡eve wijze zal laten
rollen.

Veel succes.

BURGEMEESTER VAN GILZE EN RIJEN,
P. Ballings.



Gilze 60 jaar

ln het begin van de twintiger jaren maakte de
voetbalsport in ons land een snelle ontwikkeling
door.
Men realiseerde zich, dat na gedane arbeid een goede
vorm van een vrije-tijdsbesteding noodzakelijk was;
ook in Gilze.
Dit leidde tot de oprichting van V.V. "GILZE".

Wanneer men de resultaten van het eerste elftal in
de KNVB beziet, dan is GILZE geen club geweest, die
tot de "hoogvliegers" in ons voetbalwereldje kan
worden gerekend.

Voor het eerst uitkomend in de KNVB in het seizoen 19¿10/1941 heeft GILZE 41 jaren
onafgebroken aan de competities van de "grote Bond" deelgenomen. Van deze 41
jaren werden er 21 in de 4e klasse en 20 in de 3e klasse doorgebracht.

Gelukkig valt en staat een gezonde amateurvereniging niet met de prestaties van
het eerste elftal. Natuurlijk werkt het stimulerend wanneer "het vlaggeschip" van
een club kampioen wordt, maar het al dan niet promoveren is beslist niet bepalend
voor de kracht van een vereniging,

Wanneer men zich realiseert, dat GILZE ongeveer 400 leden heeft, waarvan meer
dan de helft door junioren en pupillen wordt gevormd, dan is het duidel'rjk, dat de
vereniging een belangrijke rol voor de gemeenschap ín Gilze vervult. Het ís de
sportwereld, die de laatste tientallen jaren de jeugd tot zich heeft getrokken. Het is
de sportwereld, die naast het ouderlijk huis, de kerk en de school de jeugd leidt en
begeleidt.
En tot die sportwereld behoort ook de 60-jarige V.V. GILZE.

De K.N.t'.8. is uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 1 miljoen leden. Deze
ontwikkeling zou nimmer hebben plaatsgevonden, indien de Bond alleen maar
grote, gerenommeerde verenigingen zou hebben gekend.
Een belangrijk deel van de groei van de KNVB komt juist voor rekening van die
clubs, die niet de prestaties maar het "dienen" op de eerste plaats hebben gesteld.
En tot die verenigingen kan ontegenzeggelijk de V.V. GILZE worden gerekend.



Namens het bohd5bestuur Van de KNVB feliciteer ik de V.V. GILZE van harte met
het 60-jarig jubileum. ln deze gelukwens ligt de'dank besloten voor de b'ljdrage,
die de vereniging gedurende een halve eeuw aan de verbreiding van de voetbal-
sport in Gilze en vooral van het jeugdvoetbal heeft gegeven.
Eveneens een woord van dank aan al diegenen, die in deze zestig jaren op eigen
wijze en naar beste kunnen hun krachten aan de vereniging hebben gegevon.

GILZE 60 JAAR. lk wens een ieder, die zich met dê:zwart-witte kleuren verbonden
voelt, een fijne jubileumviering toe.

JO VAN MARLE

voorzitter KNVB



A. BASTIA/ANSEN

BAVEL

TELEFOON 01613-359
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IN- EN VERKOOP VAN SLACHTVARKENS
EN BIGGEN



60 jaar Gilze

ln de eerste plaats een hartelijke gelukwens aan het
bestuur en alle leden bij het bereiken van het 60-jarig
bestaan van Gilze.

Er is alle aanleiding om hieraan toe te voegen een
woord van grote waardering, in het bijzonder voor de
wijze waarop de vereniging geleid werd en gelukkig
nog steeds wordt.

Vaak wordt, vooral door het publiek, de waarde van
een sportvereniging afgemeten naar het aantal
behaalde kampioenschappen, naar de hoogte van de
klasse waarin het eerste elftal uitkomt.

Maar het bereiken van de hogere regionen is beslist niet het eníge doel waarnaar
gestreefd dient te worden, en dat heeft Gilze goed begrepen.
Het opleiden van getalenteerde sportmensen heeft uiteraard de volle aandacht,
maar het hoofddoel van de vereniging is het ontwikkelen en vormen van de
persoonlijkheid van de jeugd. Vandaar dat aan de jeugdafdeling heel bijzondere zorg
wordt besteed.

Van harte hoop ik, dat Gilze haar mooie taak nog lang zal kunnen bl'rjven vervullen,
sterk door vriendschap en sympath¡ek door sportiviteit.

J. KLOK,

Voorzitter K.N.V.B.
Afdeling Noord- Brabant.
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Diamanten Gilze

Dat ik in de periode tussen ons gouden jubileum en de
viering van het diamanten jubileum als uw voorzitter
vele hoogte- en dieptepunten in het bestaan van onze
vereniging heb mogen en moeten meemaken, is haast
vanzelfsprekend.
De geest binnen onze verenigng zorgde er echter
steeds voor aan alle minder prettige zaken weerstand
te kunnen bieden en al het goede in dankbaarheid te
willen aanvaarden.

Mocht ik bij het S0-jarig bestaan de toenmalige Burgemeester Krol verzoeken onze
nieuwe kantine officieel te willen openen, nu, 10 jaar later, staan we met ons allen
startgereed om aan een grotere en permanente kantine gestalte te gaan geven.
lk spreek de wens uit, dat bij het verschijnen van deze jubileumuitgave,
Gedeputeerde Staten eindelijk hun fiat aan de bouw hebben gegeven, zodat we snel
aan de slag kunnen.

Het is mijn overtu¡ging, dat we met ons allen deze uitdaging aan de bereidwilligheid
aankunnen, om zó iets groots tot een goed eindresultaat te brengen.

Gilze zal er dan ook tot in de lengte van dagen over spreken wat wij allen, leden en
bestuur zonder uitzondering, bij het 60-jarig bestaan hebben gepresteerd.

Dat de goede verstandhouding met B & W en Gemeenteraad heeft geresulteerd in
het verwezenlijken van ons verlangen naar een prachtige kleedaccomodatie, mag
hier ook niet onvermeld blijven.

Dankbaar ben ik dat ik al 13 jaar voorzitter mag zijn van een verenigng met fijne
leden, een stel prachtkerels die de diverse commissies bemannen, en mijn
medebestuursleden, die qua karakter en inzetbaarheid uniek zijn.



DAMES- EN HERENKAPSALON

JOL!E
SCHOONHE¡DSSALON

NIEUWSTRAAT 67, GILZE . TEL. 01615. 1241

Dagelijks geopend van 9 - 6 uur.
Heien'vrijãagavcnd en zaterdags alleen op afspraak
Dames altijd op afsPraak.

KEURSLAGERIJ

GUUS DE JONG

Runds-, Kalfs-, en Varkenslagerij

NIEUWSTRAAT 63 - TEL. 1263 - GILZE

Het adres
voor fijne vleeswaren

en specialiteiten.



lk ga er dan ook-vanuit, dat eenieder zich bewust bliift van de opvoedkundige
waarde van de sport voor de jeugd, en men ook overtuigd is dat het opvoeden van

ionge mensen in onze dagen veelen veel moeil'tjker is geworden dan zest¡g ¡aar ge:
leden, en dat het niet alleen veel tijd, maar daarnaast veel inspanning en opoffering
kost, vooral van de jeugdleiding

Steun, begrip en medewérking, die we de achter onsiiggende zestig jaren bij onze
vereniging steedq,hebbcn'aanþetroffen,.zal ook.hoog in ons vaandel moeten blijven.

Al met al durf ¡k te stellen, dat de eensgezindheid binnen deV.V. GILZE er borg voor
staat, dat we de toekomst met een gerust hart tegemoet mogen zièn.
"Gefeliciteerd GlLZE!"

Joop van Dijk,

VoorzitterV.V. GILZE.



Gezam enlij ke kasteleins-
Bars- en Gafetaria- houders
van Gilze

Café Restaurant
Café Bar
Cafetaria
Café en Zalen
Snack-Bar
Restaurant-Sporthal
Café-Bar
Café-Zalen-Snackbar
Nachtbar
Café-Bar
Café
Hotel-Restaurant

"De Fijnproever"
"De Pomp"
"Hap-in"
"'t Centrum"
"'t Centrum"
"Achter de Tuintjes"
"De Hooikar"
"Den Heuvel"
"Rio-Bar"
"De Fidel"
"De Tip"
"De Kronen"

Beleefd aanbevelend!



V.V. "Gilze" 60 jaar JUBTLEUM-ron¡rrÉ

Wederom staat de V.V. "GlLZE" aan de vooravond van een viering, n.l. het 60-jarig
bestaan van de vereniging.

Evenals bijde viering van het gouden jubileum werd ook nu, op uitnodiging van het
bestuur, een komité geformeerd met als taak de organisat¡e van de te houden
festiviteiten.

De eerste zorg voor het komité was natuurlijk om aan de benodigde geldmiddelen te
komen ter financieirng van de viering.
Dank zij de opbrengst uit de werkzaamheden van de leden tijdens de
huishoudbeurs, de zomerkermis en de jubileum-toto is het komité van mening dat
een gepaste viering van het diamanten feest kan plaatsvinden.
Bovendien mocht het komité een vorstel¡jke biidrage ontvangen van de
oud-papier-aktie, Burg. v. Poppelstr., speciaal bestemd voor de jeugdleden van de
vereniging.

De manier waarop de viering zou moeten plaatsvinden was weer een andere zorg.
Het Komité heeft echter getracht een geheel van de festiviteiten samen te stellen
waarbij zowel pupillen, junioren, senioren, veteranen en niet-actieve leden zijn
betrokken waardoor zij allen, naar het Komité, prettige herinneringen aan de viering
zullen bewaren.
Dank zij de medewerking van de adverteerders is het mogelijk geweest U dit
prachtige jubileumboekje te kunnen aanbieden, waarvoor een woord van dank hier
zeker op zijn plaats is.

Een overzicht van het feest-programma vindt U elders in dit boekje en het komité
hoopt dat alle leden aan voor de hen geplande feestel¡jkheden zullen deelnemen en
dat de viering van het diamanten jubileum er mede toe zal bijdragen de onderlinge
vriendschap te verstev¡gen.
"GILZE", nog vele jaren!!!!

VOORZITTER, J. De Vet.



BEZOEKT ONS CLUBLOKAAL

AL IS DE WEDSTRIJD GEWONNEN OF VERLOREN

STEEDS ZAL EEN GLAASJE U BEKOREN

Ook voor feestjes, part¡jen, groot en klein

kunnen wij U van dienste zijn

GAFÉ T CENTRUM
H. FAES
GTLZE - TEL.01615-1368

VOOR EEN GOED STUKJE VLEES...

NAAR UW SLAGER

SLAGERIJ

G. VAN LOON

NIEUWSTRAAT 10 - TELEFOON 1289



Voorwoord Wethouder Boemaars

Met veel plezier schrijf ik gaarne een voorwoordje in
dit jubileumboekje bij het 60-jarig bestaan van de
voetbalclub Gilze.

De voetbalsport in Gilze is altijd een van de
belangrijkste, zoniet de belangrijkste sport geweest.
De voetbalsport is in de loop der jaren steeds meer
gegroeid en de voetbalclub Gílze biedt aan vele
mensen de gelegenheid zich actief met de voetbal-
sport bezig te houden.

Wanneer in de loop van dit jaar de nieuwe kleed-
geþouwen en kantine klaarkomen, dan ben ik ervan

overtuigd dat Gilze in de komende jaren een bloeiende voetbalclub zal bl'rjven. De
totstandkoming van dit alles is te danken aan het bestuur en haar leden, die in hun
vrije tijd dit hebben mogelijk gemaakt.

Een 60-jarig jubileum is een "diamanten" feest, en ik hoop dat de voetbalclub G¡lze
nog vele jubileumfeesten in de toekomst mag vieren. Gezien het enthousiasme van
de Gilzese jeugd voor de voetbalsport heb ik hierin het volste vertrouwen.
Vanaf deze plaats feleciteer ik het bestuur en haar leden van hane met dit jubileum
en ik wens iedereen veel succes toe bij de beoefening van de voetbalsport bij uw
voetbalclub Gilze.
Nogmaals van harte proficiat.

WETHOUDER VAN SPORTZAKEN,

G.A. Boemaars



Voetbal Gilze, Proficiat!

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van het jubileum-

"or¡te 
van onze "Voetbal Gilze", enige woorden te

schrijven voor deze jubileum-uitgave'

Op de eerste plaats wil ik het bestuur, feestcomité en

ãtL t"o"n vàn harte feliciteren met het 60-iarig

bestaan.
óãarb¡j voeg ik graag de gelukwensen, van de leden

van hei Algémeèn Bestuur van de S'V' Gilze en van

dã bestureî van de afd. Gymnastiek, Handbal en

Volley-bal.

De afdeling Voetbal heeft als "de grote broeder"

in onze sportvereniging, met haar aktiãve bestuur en vele medewerkers, haar

nut bewezen in oe ger;éen.órr"p. Zij verdient ons aller sympathie en waardering'

Het is niet entel meer:eenìnt-Jpãnáingsclubje; het is ontegenzeggelijk veel, veel

meer. Zij vervult een taak in de Gilzer gemeensôhap, in het bijzonder ten aanzien van

de jeugð, de jonge mensen in ontwikkeling'
Tesamen met de .na"r" ut¿"tingen wordt äen goed stuk ieugdwerk verricht; dit is

oóù ioc¡aat/cultureel gezien zeer waardevol in deze moderne tijd.

Voetbal is nog steeds volkssport nummer êén!

Zeker een groot aant;i¡"r.íOfeOe" getuigd hiervan. Per 1 januari j.l' tglde de

*iã"¡gi"é ärca 470¡årgälããã", *"afuan ãe afdeling voetbal ruim de helft onder

haar hoede heeft.

vele seniorleden van onze vereniging, in welke hoedanigheid dan ook, besteden

¡ùl 
"i¡¡ã 

tijd belangeloos voor ñei welzijn in het sportgebeuren. De een op

Uã.tuuri¡jt ú1"k, de a}der vindt zijn genoegen in het sport-element'

Jeugdige sporters begeleiden; iedereen mag het, niet iedereen kan het, niet

iedereen durft het.
Jär"tãi, 

"i 
is werkelijk lef voor nodig een ,groep "jeugd" voor te gaan,.een aantal

ui* l"réff *egcijferen, je verplaatseñ in dié groep, samen ài¡n met die jongens en

rèi.i,är. Àf t¡jf.iftät totJón¿.nkbaar werk, je kunt er een enorm genoeglijke tijd aan

beleúen. Oo-k kan dit werk jezelf veel voldoening geven'



Graag wil ik ook mijn waardering uitspreken aan het adres van het jubileumcomité.
Zri hebben zich reeds enkele maanden met veel animo in gezet voor de organisatie
van dit feestelijk gebeuren.

Moge de voetbal-Gilze nog vele jaren groeien en bloeien in sportieve geeste en
saamhorigheid.

Theo Cornelissen.

VOORZITTER'S PORTVER ENIG¡NG
GILZE.

i
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Gerrit Tielemans en
Wout Hagenaars

Gerrit Tielemans en Wouf- Hagenaars, zijn vanaf de oprichting lid van de

uo"tOatu"i"niging GILZE. Dat beiden ook jarenlang diverse funkties bekleed

hebben, is bij-veie mensen van nu niet meer zo bekend'

Bij het b0-jarig bestaan sprak men over een unicum dat men als mede oprichters dit

feäst kon meõmaken. Hoe we dit nú moeten noemen weet ik niet, maar dat het een

zeer grote zeldzaamheid is, weet ik zeker'

Wie regelmatig oP het
sportpark in Gilze komt,
weet dan ook, dat Ger-
rit Tielemans nog
steeds iemand is, bii
wie "de voetbal" van
Gilze een aparte Plaats
in zijn leven heeft.

Gerrit komt zowel za-
terdags, bij PuPillen en
jeugd, als oP zondag,
bij de senioren naar de
wedstrijden kijken'

Gerrit is vooral in de
beginjaren van de vere-
niging als sekretaris ak-
t¡ef geweest in het be-
stuur.

Verder heeft hij zich
verdienstel¡jk gemaakt
als lid van de elftal-
commissie, met het
kontributie ophalen en
een wijk van de toto
ophalen.



Voor Wout Hagenaars liggen de zaken op dit moment iets anders.
Hij heeft de laatste jaren de voetbal van Gilze wel nauwlettend gevolgd, via de
dagbladen en het weekblad Gilze-Rijen.
Ook vindt hij het nog steeds leuk om alle wedstrijden op de T.V. te volgen en dit
vooral in het bijzijn van zijn kleinkinderen. Dit geeft hem het gevoel, om ook op de
dag van vandaag, er bij betrokken te zijn.

Wout heeft in zijn periode als actief lid zich vooral bezig gehouden met de afdeling
materiaal.

ln de beginjaren mocht hij daarom lid zijn van de vereniging, zonder contribut¡e te
betalen.
Hiervoor moest hij dan wel de ballen verzorgen wat in de beginperiode een heel
karweiwas. Men moest zich een heel seizoen met één en wat later met twee ballen
weten te redden.

ln latere tijd is Wout ook nog leider geweest van GILZE 1.

Wij ziin dan ook van mening, dat wij als vereniging veel dank verschuldigd z'rjn aan
deze twee mensen, voor al hun werkzaamheden en inzet gedurende vele jaren.

Dit alles steeds in het belang voor de voetbalvereniging GILZE

Zonder andere mensen te kort te doen, willen wij de volgende twee namen ook
vermelden, n.l. Jan Klaassen en Haary Aarts.
Voor alle steun en vertrouwen in de afgelopen 50 jaren, bedankt Jan en Harry.



De echte bakker van GIIZE

J BOSMANS
RAADHUISSTRAAT 30 - TEI. 1517

die van uw "broodmaaltijd een feestmaaltijd maakt" :

door zijn grote sortering luxe brood en banket.

Alles uit onze hypermoderne bakkerij.

ONZE LEUZE : SPECIALITEIT IS KWALITEIT.

WIJNHANDEL
BROUWERS
RAADHU ISSTRAAT 22 G I LZE Tel,1238

GROTE SORTERING :

ln binnenlandse en buitenlandse dranken

- bier - gedestilleerd
- wijnen - limonades
- binnenlandse en buitenlandse likeuren.



Historie V.V.'Gilze

Hoe is de voetbalvereniging ,,GILZE,, ontstaan?

Gilze ontstond uit een vriendenclubje. Het waren enkele jongelui die de l'Stoute"
schoenen aantrokken en een voetbalclub oprichten.
De eerste vergadering werd belegd op 7 maart 1921. Er werd een bestuur gekozen,
dat bestond uit de volgende heren :

P. Aerts (voorzitter)
C, Martens (secre-taris)

J. Cornelissen (penningmeester)

Omdat Kapelaan Ven'rjt dacht dat deze jongelui niet kapabel waren om een bestuur
te vormen, werd hen van KAB-wege een toeziend voogd toegevoegd,
Gerrit Tielemans werd na het overlijden van C. Martens eerst penningmeester en na
het overlijden van Jos Cornelissen sekretaris A. Van Gool werd penningmeester.
Wout Hagenaars verzorgde het materiaal." .

Met deze tekst begon men in 1971 het historich overzicht van de V.V. GILZE in de
jubileumuitgave bij het 5O-jarig bestaan.

ln deze uitgave willen wij naast de voetbalprestaties ook een aantal bestuurlüke
prestaties naar voren halen.

Gilze begon aan de kompet¡tie in de 3e klasse van de R.K. afd. Breda. Al in het
eerste jaar wist men in deze klasse kampioen te worden. ln 1925 werd men
kampioen in de 2e klasse en promoveerde men naar de le klasse.



ln 1929 volgde het kampioenschap in de eerste klasse en men mocht over naar de
NVB

Daar in deze periode de akkomodatie en de geldmiddelen niet toereikend waren,
kon men deze overstap niet maken'

t928- t929

ln de jaren dertig heeft men vooral op bestuurlijk niveau niet stilgezeten.
D¡t hád onder ãndere zijn uitwerking in het in gebruik nemen van het nieuwe
sportpark aan de Lange Wagenstraat.

Het omklede gebeurde in deze t¡jd bijw. Faes op het steenakkerplein.
Deze "kleedruimte" lag op ongeveer vijf minuten gaan van het sportveld.

Ook is in deze periode een fusie tot stand gekomen tussen de Gilze-boys en V.V.
Gilze. Dit was echter maar van korte duur en zo ontstond er later weer Cresendo.



t932

ln 1934 werd op het nieuwe sportpark een tribune gebouwd.
De totale bouwkosten waren F.265,--.
Een bedrag waarvoor we op de dag van vandaag slechts twee wedstrijdballen
kunnen aanschaffen.

ook werd in de beginjaren dertig de eerste trainer aangetrokken. Dat was de heer T.van Oorschot uit Oosterhout.

!gz9 man,!wa.m attijd per fiets naar deze rrainingen.
Gllze speelde deze jaren in de tweede klasse van de IVCB.
up het nieuwe terrein w.ist men het eerste jaar al kampioen te worden.Door de hoge vervoerskosten in de eerstä klasse van de lvcB kon men nietpromoveren, daar het nodige geld ervoor ontbrak.



ln 1936 bestond de vereniging 15 iaar.
fVten proOeerde dat op ã"ni"-p.sté manier te vieren. Dat dit n¡et alt¡jd gemakkelijk

was, blijkt wel uit de afgedrukte brief-
Ñããlt Jä konstatering áãt t"n toen al problemen kon hebben, zien we ook dat de

briefwisseling op een andere manier plaats vonden.
Wã *¡ll"n ooi eän jaarbalans laten zien uit deze per'rode. Voor iedereen zal duidelijk

z¡iñ Jai men ook iñ deze tiid alles moest doen om begrot¡ngen sluitend te maken'
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felnlgea van U ea räzelf aLlernlastr hebben ku¡ner¡ verËod€û,
ôat ilo beeprcklnge¡ ontrent de vlcrlng vao oaa l5-Jarle best¡ran zulk
een atloop zot¡don hobbsn.

Nlena:rd Uwcr ¡al sr åan tw{folen dat w5j b:j al oaze maatregelen
ca oaze plannon vóór allcs het welzijn van ðe Club voor oogon hadden.
Bc¿tcld nct ilaü 

""¡].øng€a 
heddca úij 't groote plan opgevat tegolijk

net ecne Bopesto lee¡tvlerf¡g ook 't tekort vür onze kas te delgent

Ja zoo nogelijk la een batlg ealdo on te zetten'
Dc op touw Berette groote verlotlng gelukte ôoor verachllleqtle

onstandlgbsdcn slechte gedeeltelijk. Al onze hoop wao nu gevestigti
op con€ gÍooto Vl,ra¡ar:cbe korula. Door.rlat onze Geestclijk Àôvleeur
zlch vsrzette tegun esne Vlaanschc Kerale net gemengde beðieatng en

ccne ultepraal va¡ Moneclgneur ln ili.eq zln overlegcler hebben 2 ouaer
¡lcb ùot lonrelgneur gercnd.

Nailat ùfongelgneur ons la dezc seer rao te¡;enioot g;ekonon cn
ons, altbans gedeolte$kr ûe govraagde kerrole tocstoncl, bleek ter bo-
etuurevergaôorlngf dat er tocb nog alet de stennlng wes, aoodlg oû zoo'n
oad.crneueu vest en øekcr tc doen elagen, zoodat ond.ergeteekenôen Llerult
e¡ ook ult al 't voorafgeganc ûe voor de hanô llggende concluele trokken
en hdrel buttengewoo¡ nooôe en aeor tot hr¡n gpijt hun naodaat als be-
st¡ursllô b€bben neergolegû.

Dlt wtl nlet zeggea dat "Gllss" voor oae beeft afgeclaaa. In-
tcgenÄeel riJ bUJven volbtoeô fiGi1øeÉ-eüppoltorer U zult one zfen bij
tlrc roitatrijôcn, wij zulton neeJuleþea blj Urc ovcrrlnnlagen e¡ Uro ueûe¡-
lagcn zulle¡ we traobtoa goed te pratea. Btecd,e kaa"Gllzeñ rekeaen o¡l

one aller eteunr llaterleel zoowel als ¡¡or6e1. Jongene't ga Jullle
Boeð. I¿ovofGilgc{.

0llrc¡ 2, Iro,êfr L9r7.

ø,7,n2i4
.)y

_2



Jubileumprogramma

I MEt 1981

Sportdag jeugd van I tot 18 iaar.
10.00 uur - 13.00 uur pupillen.
14.00 uur - 17.00 uur junicren,

12 MEt 1981

JUBILEUMWEDSTRIJD
GILZE 1. - Nederlands Militair Elftal
o.l.v. l. van Swieten.
Aanvang : 19.00 uur.

16 MEt 1981

Uitstapje naar De Efteling voor de jeugd van 8 tot 12 jaar.
Vertrek 9.30 uur. Thuis 16.00 uur.

16 MEt 1981

Puzzeltocht jeugd 12 tot 16 jaar.

Aanvang : 17.30 uur bij Henk Faes

20.00 uur : Bingo-avond



60 jaar V.V. Gilze

17 MEt 1981

Voetbalwedstrijd
GILZE veteranen - WILLËM
Aanvang : 14.30 uur.
o.l.v. : Ton Harmsen.

ll veteranen

23 MEt 1981

Receptie Voetbalvereniging " Gilze"
ln café "'t Centrum" Henk Faes.
Receptie : van 15.00 uur - 17.00 uur

æ MEt 1981

Feestavond voor alle leden vanaf 16 jaar bij Henk Faes.

Aanvang : 20.00 uur.

J

I



Tot na de oorlog heeft men in Gilze blijven voetballen, maar prestaties van niveau
werden er niet behaald.
Na de oorlog werd Gilze ingedeeld in de 4e klasse van de KNVB

Het eerste kampioenschap werd behaald in 19¿t9 en Gilze promoveerde naar de 3e
klasse
ln deze periode deed men met 6 elftallen mee aan de kompetitie, en men had 1b0
leden. ook werd in dit jaar voor de eerste maal het clubblad "contact" uitgegeven,
dat dit clubblad altijd veel aandacht aan de vereniging heeft besteed, blijÈt wel uit
het feit, dat dit blad in 1980 de prijs kreeg voor de beste lay out.

!1 lsst, bíj het dertig jarig bestaan, degradeerde Girze naar de 4e klasse van de
KNVB' Van 1951 tot en met 1958 speelde Gilze ljaren achtereen'een belangrijke rol
in de kompet¡tie van de 4e Klasse.
ln 1956 werd men zelfs kampioen, maar een promotie wist men niet te behalen.
De promotie naar de 3e klasse van de KNVB wist men in 1960, na een
beslissingswedstrijd tegen Hilvaria, op het sartoterrein, te bereiken.

Dit zullen velen van ons zich nog wel herinneren

Twee leden hadden toegezegd, dat zij bij het behalen van een overwinning te voet
naar huis zouden gaan.
Dit was op zich niets bijzonders, rnaar deze twee mensen liepen 7 kilometer op blote
voeten.

De eerste jaren in de derde klasse verliepen maar matig. Men kon met veel
inspanning een plaats behouden in deze klasse.



ln de jaren van 1950 is men op bestuurlijk niveau vooral bezig geweest met het
oprichten van een "sportvereniging".
ln deze omni-vereniging namen deel naast de voetbal : de afdeling Gymnastiek,
handbal en volleybal. ln 1958 kreeg men de Koninklijke goedkeuring.
Dat deze sportvereniging een aantalvoordelen heeft is voor iedereen wel duidelijk.
B.V. centrale contributie-inning en verspreiden van't clubblad, verdeling van lotto-
en totogelden.
Daarnaast staat men als grote vereniging ook sterker t.o.v. overheid en overige
instanties naar buiten toe o.a. ten opzichte van de gemeente'

'59

Staand: Jan Geerts, Ad Klaassen, Jos v. Gils, Wim Wirken, Janus Tielemans, Bert
v. Bezouw, Ben Berenschot.
Zttend: Henk Faes, Frans Petkmans, Ton Aarts, Christ Pelkmans, Harry Aarts en

Toon van de Hout.

'æ



op 21 maart 1961 bestond de v.v. Gilze ¿10 jaar. Dit jubileum werd op 16 juli 1961
gevierd.
Dit sportfeest werd in samenwerking gehouden met de turnvereniging die toen 30jaar bestond
Het feest Þegon met een H. Mis, een defilé,-een receptie en ,s middags een grote
sportmanifestat¡e op het sportpark van de afdeling voetbal en gymnaJtiek.

Deze dag werd besloten met een bal-champetre op het steenakkerplein.

ln.de.jaren zestig was Gilze.een tegenstander die door allen werd gevreesd. Menwist in deze jaren de verehiging uii te breiden tot g senìoién-elttìlien, een lo-uijunioren-elftallen en in 1971 startte men met een pupillen_elftal.

Als belangrijkste prestaties die men in de periode 19@-1970 wist te behalen waren
de volgende: in 1964 de bekerwedstr¡¡d tegen de 1e klasser Boxtel..Deit;J.i'ñä
twee uren voetbal verlofen (met een omstreden doelpunt).
Het.eerste jeugdefltalw.erd dat jaarkampioen. ln 1967'werd Gilie2 kampioen en ook
in de promotiewedstrijden bleek men de sterkste. Hierdoor ging Gilzä 2 resp. 3e
klassen KNVB spelen.
oit¡eett ietgi irij*"tgtieve zin^zijn positieve uitwerking jehad voor de vereniging.
Het verschiltussen Gitze 1 en Gitie 2 werd kleiner en ðaärrãã dâsebktie groi"rl

ln het jubileumjaar 1971 {50-jaar bestaan) wist men achter RAC een tweede plaats te
behalen.

.t,



Op 21 maart 1971 bestond de V.V. Gilze 50 jaar, deze festiviteiten vonden plaats in
de periode van 20 mei tot 5 juni.

Men had voor alle leden een aantal aktiviteiten op touw gezet.
Er werden voor de pupillen toernooien georganiseerd.
Op 29 mei werd er voor de jeugd een middag gehouden waarbij Frans Derks
aanwezig was als spelleider.
Ook voor de senioren waren er enkele wedstrijden o.a. Gilze - Bavel voor het eerste
elftal en een wedstrijd tussen de veteranen van Gilze en Hilvaria. Het 5O-jarig
bestaan vond zijn hoogtepunt in een tweetal bijzondere gebeurtenissen'

Zo opende Burgemeester J. Krol op 20 mei 1971 een nieuwe houten kantine van
onze voetbalvereniging, en werd op 5 juni de receptie gehouden bij Faes met een
feestavond voor de senioren.

Na afloop kon men terugzien op een geslaagd feest wat mede te danken was aan
het vele voorbereidende werk van het jubileumcomité.

Op de volgende pagina's foto's van de elftallen 1971/'1977, en een foto van het
bestuur 1971 met de wimpel van de KNVB, geschonken bij die gelegenheid.



Bestuur l97l bij het 50 jaríg bestaan. van línks naar rechts. Frans Koch, wím opríns
Jan Broers, Kees Ríbbens en Joop van Dijk.

VOOR AL UW REPORTAGEN.
in diverse uitvoeringen naar

FOTO,,CORINE''
Raadhuisstraat 17 - G¡LZE
Tel. 01615-2575

Pasfoto's kunt U gelijk meenemen

Foto- en filmartikelen
ontwikkelen en afdrukken.

Onze adviezen zijn gratis
Kom gerust eens binnen



Elftall9Tl

Staande van links naar rechts : Ton Oprins lleiderl, Ad Havermans, Jac Severeyns,
Kees Wirken, Toon Severijns, Ad Kuppens, Ad. v.d, Ouweland, Frans Grauwmans,
Jos van Wanrooy lverzorgerl, Henk Snoeren [trainerl. Zíttend van links naar rechts:
Jos Oprins, Cees de Bruyn, Bert de Bruyn, Goof Havermans, Toon Verheyen, Tiny

Stadhouders en Jos van Gils



Elftall9TT

lýampioen in de Klasse 4 f. staande v.l.n.r. : wout Broeders, wim oprins, Mat
LelahaVe, Henk Bíjrij, Kee:. Louws, Addy Ctemens, piet al ,long en Jos vanwanrooy. znend v.l.n.r. : Theo Hagemeyer, Bart Geerts, uei* i.¿. -oua*"t"rã,-wit

Michielsen, Bart Cornelíssen, Martijn Aaerts, John pijpers.



De periode 1971/1981 ligt nog erg kort achter ons, waardoor er nog veel bekend is

bij de meesten van ons over deze periode
líde beginjaren zeventig speelde Gitze I jaren achtereen voor het kampioenschap'

Men kwãm'echter steedã iets te kort om als eerste te eindigen. ln 1971 moest men

genoegen nemen rnet een tweede plaats achter Dongen' -
ñnåfÃõs s wedstrijden te spelen en 5 punten voor op Dongen leed Gilze 1, 3
n"ãiriãõ"n op rij eñ dit maakte een eind aan de race naar het kampioenschap'

Ook in 1971 had men voor het eerst de beschikking over een eigen kantine' Dat d¡t

ãrf Uehngrijk is voor de vereniging, blijkt uit de overzichten van de kantinekom-
missie.

ln het seizoe n 197211973 is als belangrijkste feit te noemen : het organiseren van een

familietoernooi in samenwerking met de W Molenschot'
Dit toernooi kwam tot stand iñ het kader van het 25-jarig bestaan van de W
Molenschot en als aktiviteit door de afdeling jeugd van de w Gilze.

Dat dit toernooi erg in trek is, bij de families, blijkt wel uit het.feit dat men er op

Hemelvaartsdag een traditie van- heeft gemaakt. Dit nog steeds in samenwerking

met VV Molenschot.

iJe laatste jaren wordt dit toernooi het ene jaar in Gilze en dan het volgende jaar in

Molenschot gespeeld.
Dit kon omdat Molenschot de beschikking heeft gekregen over een nieuw
sportpark.

Verder speelde Gilze 1 zich dit jaar weer naar de tweede plaats, zij het dan, dat men

deze plaats met nog drie andere verenigingen moest delen'

Gilze 3 werd dat jaar kampioen in de 2e klasse afd. KNVB.



ln dat jaar werd door het bestuur de aandacht gevraagd van alle leden op hetbehalen van de Fair play cup.
!te1 laO dat jaar maar 6 strafzaken gehad.
Dit is later, in 1980, alsnog gelukt.
Ee.n. andere bijzonderheid in deze jaren (74-75) is de grote overloop van deselektiespelers naar andere verenigingen.
ln deze periode gingen 10 eeÃti elftalspelers hun heil zoeken bij andereverenigingen.

Dat dit een verzwakking betekende, bleek wel uit de prestaties die de komende jaren
uitbleven.

ln het seizoen 1974/7s startte Gilze zeer slecht. Men behaalde 2 punten uit 5wedstrijden. De rest van dewedstrijden werden goåã d.p";Ëãn ,'n"n behaardetoch nog een goede plaats, in de middenroot.

Gilze 3 en Gilze 6 kwamen dit seizoen 1 punt te kort om kampioen te worden.Gilze 3 verloor n.r. de raatste en besrissendè wedstrijd ,"il-ôu* w s J 2.

ln het seizoen 197b-1g76 degradeerde Girze 1 naar de 4e krasse.
Na 16 jaar achtereen 3e krasle gespeerd te hebbàn ¿..ni ä., iiap hard aan.Men had het here seizoen op een van de onderste ôrããt*" ôJi.rn. De raatstewedstrijd tegen Beek vooruit zou.een gunstige uesr¡ssing kuïn"-,iÉìrngrn, ars mendaar zou winnen en vcw zou verriezeñ b¡ ùio Anímo, ãrn *"r r*n arsnog veirig.



De overwinning bij Beek Vooruit werd behaald, echter VCW wist in Kaatsheuvel
ook de punten te halen.
Dus de degradatie was toen een feit.

Het veteranen elftal (Gilze 6) wist dat jaar kampioen te worden en ook te
promoveren. Men zou dus in (1976 en 197) met 3 elftallen uit gaan komen in de 3e
klasse.
Het eerste elftal van de jeugd wist in de kring Tilburg de Bisschopsbeker te behalen
en eindigde in Helmond op een derde plaats.

Het seizoen 1976-1977 kende in prestatief opzicht weinig opvallende dingen' Men
had alleen bij de E-pupillen een kampioen en wel het eerste.
Dat Gilze 1 zich in 2 seizoenen terug zou spelen in de 3e klasse had niemand durven
hopen.
Men speelde in 1977 een kompetitie die vooral in de periode na de winterstop werd
beslist in het voordeel van Gilze.
ln de laatste wedstrijd had men ook nog alle geluk van de wereld dat men toch
kampioen werd na een ongelukkige nederlaag van 2 - 1 bij RSV.
Groen-Wit kwam thuis echter niet verder dan 2-2, tegen Be-Ready. Dat dit
emotionele taferelen na de wedstrijd gaf, zullen zich nog veel kunnen herinneren of
kunnen voorstellen.
ln deze periode was de trainer van Gilze Piet de Jong, die naast een goed trainer ook
als verenigingsmens veel positiefs voor de vereniging heeft gedaan.

ln 1978 heeft men na veel en langdurig overleg met o.a. de gemeente, toestemming
gekregen om rond het hoofdveld reclame te gaan voeren. Dit betekende voor een
aantal mensen veel werk om dit voor elkaar te krijgen.



Er moest een totale nieuwe pijpafrastering komen rond het veld, waaraan de bordenkwamen. verder moest men aankroppãn 
-bij 

oe m¡Joensir;i'i" Girze om ookdaadwerkelijk reclame te gaan voeren. ln een later stadium heeft het bestuur eenreclame commissie in hetleven geroepen. óar" rrnr"n nemen nu het werk voorhet bestuur uit handen.

ln mei 1979, na r seizoen in de 3e krasse gespeerd te hebben, degradeerde Girzeweer naar de 4e Krasse. I\ren speerd" 
""n 

ãrg'ongerukkige tärirJet¡e. ook Girze 2kwam op het einde van de tompetitiã in ãe prooràm.n, õé ià;{rî; wedstr¡jd tegen
ryVO 2 werd verloren op eigen te"ã¡n. --
Een week later speelde meriop Donjen_ten
De wedstrijd À.0 náã" ue,renõiñg n'og ";i!"i*",i.iï[ï'Ëffi"1i'rii1b, .p""r¿"men in Rijen op het RAC-terrein voor ¿è 3e mãal'acntei eeniËé"n-wvo 2. Nu wistmen deze wedstriid te winnen en dat betekende ,,behoud u.n Ëãn praats in de res.3de klasse KNVB".

Gedurende de raatste 3 jaren heeft de voetbarvereniging met bestuur en reden een
:î:^r1:!,i"¡teiten gekend die extra rinanciëre 

"t"rn"óuîän 
àJñï; verenising, Zowst men enkere maanden rang kienavonden te organìseren uij H""L Faes die watextra geld in de kas brachten.

Door het besluit van de overheid op de kanssperen, hebben we deze kienavondenniet kunnen doorzetten.

ook wist men in 1979 een winkeriersbeurs te organiseren in samenwerkíng met deGilze middenstand in de hat van ¡¡rmàëõfrðt.



Hieruit vloeide de eerste geldmiddelen voor de viering van het 60-jarig bestaan.
ln deze jaren is men ook tot een definitief plan kunnõn komen vôôr ðe bouw vannieuwe kleedruimtes en een kantine. Hiervo.or zijn de nodige besprekingàn
geweest met de besturen van de voetbal, handbal eñ sportvereniging erierzi¡ãs ãn
gemeente en architect anderzijds.
Het uiteindelijke plan kon.de goedkeuring vinden van alle betrokkenen. Na twee jaar
is een gedeelte van het plan werkelijkheid geworden : namelijk dô kleedakkomoda-
tie.zal_tijdens de festiviteiten van het @-jaiig bestaan van de u.u. Gitr" officieel in
gebruik genomen kunnen worden.

voor de bouw van de.kantine is de vergunning afgegeven. Alleen de financiering
ervan is nog niet rond. Het bestuur hoopt ook dit snel in kannen en kruiken tã
krijgen.

Het seizoen 1979-1980 zal uit sportief oogpunt een geweldig jaar zijn. ln
voorafgaande jaren had men al een aantal maal gewezen op het behãleh van áe Fair
Play cup. Dit jaar werd de w Gilze uitgenodigdioor de aid. Noord-Brabant in Den
Bosch om deze cup in ontvangst te nìogen [unnen nemen.
volgens de afdelings voorzitter was het behalen van deze cup mede te danken aan
de prestaties van Gilze 3. Dit elftal wist het seizoen te spelen zonder een wedstrijd te
verliezen en kampioen te worden.
ln de beslissingswedstrijd die gespeeld moest worden om te kunnen promoveren
had men de eerste maal veel moeite om GSBW 2 een gelijkspel af te àwingen.

De tweede beslissingswedstrijd, binnen 3 dagen, werd zonder probleem gewonnen.

Het eerste elftal behaalde dat seizoen een prima 4e plaats met goede vooruitzichten
voor de toekomst.

De overige elftallen wisten zich met wisselend succes te handhaven



Bij het schrijven van deze tekst is het voetbalseizoen nog inHet eerste etftat staat.met 4 punte; ã"htã; õã"-rrt" õ";;voor een eerste praats zar 
'men 

rroòg'iwàarsctr¡inr¡j-lin-¡ãï
komen.

volle gang.
k plaats.
meer In

Gilze 3 en 4 zuilen hard moeten werken om hun praats arsnog veirig te steilen,

sukses toegewenst voor de toekomst-aan aile erftailen van GilzE



Gilze I

ín zijn huidíge samenstelling : l98l

staande v.l.n,r. Jos van wanrooy lverzorgerl, wim Bekkers ltraínerl, John
Ribbers, Ad Clemens, Bart Geerts, Peter de Bruyn, Marijn Aarts, Henk v.d.

ouwenland, Jac Nooren, Jan Boomaars lgrensrechterl, wout Broeders lteiderl.
zttend v,l.n.r. Ad Bastiaansen, vic van Hoek, Bart cornelíssen, Nard Míchielsen,

Anton de Vet, Jan Faes, Eric vande Ouweland.



Wist u dat...

Frans Koch en willem Diepstraten vanaf het begin medewerkers zijn van de totoen lotto.

deze twee in 1979 door de heer Lut van de lotto- en toto zijn gehuldigd.

Cees Verheyen al 2b jaar aan de kassa staat.

Piet oprins met 70 jaar Aow- en rijntrekker voor de v.v. Girze is.

Christ Graafmans de oudste speler van Gilze is.

Il_9i_ill-:p her speerverd Abraham.zag. veer meer dan s00 wedstrijden vooruilze gespeeu heeft en hiervoor niet is gehuldigd.

Bert van Bezouw veel gegevens bewaa-rd heeft over de laatste 30 jaren van Gilze
1 en de opstelling van alle senioren elftallen.

Joop van Dijk in december 19æ, 12,5 jaar voorzitter van de voetbalvereniging
was.

Hij de titel mag dragen als voorzitter die het langst de touwües in handen heeft.

de jeugdcommissie "werkgroep jeugdvoetbal,, genoemd wil worden.

de voetbalvereniging_ eerr "overdekte sta-tribune" gaat krijgen bij de nieuwe
kleedakkomodatie. ( De ballustrade)



f'

- Jos van Wanrooy, vorzorger van Gilze, stage heeft gelopen bii Pierre van den

Akker.

- zaalvoetbal en veldvoetbal nog steeds niet samen gaan?

- Het bestuur al viif iaar een terre¡nknecht aan het zoeken is'

Jan Oprins en Cees Louws een jaar in ,Amerika ziin geweest en op voetbalgebied
niets hebben bijgeleerd.

de voetbalvereniginggn Gilze en Molenschot om beurten gebruik kunnen en

mogen maken van de trainerskwaliteiten van Wim Oprins.

- Wout Kock bij feesten meestai zijn "broer" meoneemt.

Sjan en Kees al I iaar de kantine beheren

Snarf Streeg speelde onder de naam van Gento
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Huidig bestuur van de voetbalvereniging Gitze:

Joop van Díjk
Wout Kock
Frans Geerts
Johan Oprins
Jos van Gils

voorzitter
penningmeester
sekretaris
ledenadministratíe
Lid. lmateriaall

De jubileumkommissie bestaat uit :

J. de Vet
H. Michielsen
J. Bastiaansen
W. Diepstraten
J. van Riel
C. Kock
B. de Bruyn
H. Cornelissen.

voorzitter
penningmeester
sekretaris
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/s Uw auto aan verÝahging toe?
Laat U door ons vakkundig
voorlichten over een van cle
vele Citroëns

Automobiel en garagebedriif
VERHOEVEN

' :. ..

Oranjestraat 56 Gilze
Te,fefoon :,,01 61,5-19/fi1

Ook het iuiste adres voor
een goede gebruikte occasion!



G.J. GEERTS

'RANJESTRAAT 
96, s126 BR crlzE - TEt. 0r6rs-r603 - Giro 1*,914

VERTEGENWOORDTGER HOTLAND . UTRECHT

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

FINANCIERINGEN

SPAREN MET HOGE RENTE

Woninginrichting

B. VAN GOOI

Specialist in slaapkamers
gordijnen on tap¡iten

Oranjestraat 25 Gilze
Tel, 0tOt5-1310

WIJ STOFFEREN OOK VAKKUNDIG
UW MEUBELSIIT



De groei van V.V. Gilze

LÀ

Vanaf 1921 tot op heden.

ln 1921 is men rnet 1 elftal gestart.
Dit zullen ongeveer 25 mensen zijn geweest

ln 1927 werd met 2 elftallen deelgenomen aan de kompetitie

Tot en met dê oorlog is de veieniging uitgegroeid tot een vereniging met 6 elftallen.
Het 6de elftal was een team met vooraljongeren.

ln 1948 telde de vereniging reeds 150 leden.

ln 1951 had men in de vereniging 4 senioren elftallen en al een flink aantal iunioren
teams. ln totaal had men 2!0leden.

ln 1955 was het aantal opgelopen tot 223.

ln de volgende 15 jaren kreeg men steeds meer leden.
In het seÈoen tæti-tgæ nam-men met 9 senioren elftallen'deel aan de kompetitie.

ln 1971-1972 had men 206 seniorleden en 180 junioren leden. Op dat moment had
men dus ruim 400leden.

ln 1971 - 1972werd voor de eerste maal gestart met een pupillen elftal. ln totaal 15
pupilleñ. , .

Vanaf,j.deze peripde is er een duidelijke verschuiving gekomen binnen het
ledenbestand. Men kreeg steeds minder senioren en junioren en steeds meer
pupillen.

I
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Voor
aanstekers, pljpen,
sigaren en sigáretten, etc.

naar : SIGARENHANDET
BROEDERS

Bisschop de Vetplein 11 Gilze

JOS OPRINS

Let op dit
bord, dan
bent u op
het juist
adres

BLOEMENKWEKERIJ

Versterstraat 10 Gilze - Tel. 01615_1?g

VOOR AL UW PLANTEN EN
BLOEMEN

Ook voor vogels en vogelvoer!



ln 1976 bereikten we bij het aantal seniorleden een dieptepunt; namelijk 146 leden.

Een kort overzicht geeft duidelijk de verschuiving aan :

1971
1976
1979

206 sen
147 sen
152 sen

15
86
93

30
95
9

j
j
j

un
un
un

pup.
pup.
pup,

Op dit moment ziet de verdeling van de leden er als volgt uit

10 ereleden en leden van verdiensten.
32 niet spelencle leden (bv. commissieleden)

102 spelende seniorleden. .
16 jeugdleiders

128 juniorleden
108 pupillen

't948



Dorpsherberg in 't Kusterke
De huiskamer van Molenschot
Schoolstraat 3 - Tel. 01611-1214

Joost en Willy
VAN BAVEL
Vrijdag en zaterdag tot 2 uur open
Tevsns voor uw party -barbecue - koud buffet
Bij ons of bij U thuis verzorgd

BOEMAARS
TRANSPORT B.V.

VEE - VERVOER

Veenstraat 67, Molenschot

Tel. 1219 - 1624



I

,

i

lt
I

I

Overzicht van de voorzitters van de W Gilze van 1921 tot en mot 1981.

Dat er op bestuurlijk niveau in de afgelopen @ jaar veel werk is verricht behoeft
geen verdere uitleg.
úlaar wijzouden rñet onderstaand overzicht toch graag de voorzitters van de V'V'
Gilze nog een keer willen vernoemen.

Van de jaren 1921-19rt0 weten we wel de voorzitters maar bij de jaartellen zetten wij
een vraagteken.

'192'l Mede oprichter en voorzitter
P. Aarts (Fr. zn)

1932-
1937 W. Hoeks en A. KooPmans
1937-
19118 P. Kusters
1ÿE-
1954 W, Hoeks
1954-
1958 H. Bolsius
1958-
1964 J. de Vet.
1964
1968 J. van Gool
1968-
heden J. van Dijk

I

I
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Namen van spelers op de foto van:

1928 w. Hagenaars, _J, u. Bezouw, p. Aaerts, G. Tielemans, J. Geerts, D.
witteveen, B. Aaers, B. Roestenburg, H. Aaerts, p. w¡rten án d. wirr.en

1932'I'Aart-s, T. sTjt, c.Aarts, B. Aarts, B. wirken, J. Kraassen, B. Roesten-
burg, P. van Och, L. Krijnen, S. Kock, p. Wirken, T. Aarts.

1948.: G. Bruurmyn,-J. Brajrk,.B-..Michigrsen,.J. y"l Meeren, Jan Braak, A. oprins,A. Diepstraten, T. Aarts, p. Wirken, Sj. Bink, J. peeters, i. W¡*r"n.

Met

dank

aan

ALLEN DIE

HET MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT OM HET 6O-JARIG
BESTAAN VAN ONZE VCNEruIEITUG TE DOEN SLAGEN.

het jubileumkomitee.
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