
j'
f

\*

{



I

t\ a
t

-

Ntet

Flair Plastics
Lange VÍagenstraat 55
Postbus 5, 5126 ZG Gtlze
Tel. 01615-2154*

1l!

a
a

a

a

a

a



" De Voorzet " :

verschiint ca. ï,O x per jaar
1993 nr.2

Gpr§ö§'!t!$l6sdatum:
§pcrtpar§<:

BanÍ<rekeningnurnmer:
Girorekening:
Secretaris:

Ledenadnninistratie /
Redaetie eluhblad:

k maa* 1§zt
Lange Wagenstraat *F, Gilze :

Postbus ï37, 5126 ZJ Gilze j;,,
1 1.66.09.559 {Habobank Gilze}
49711A
Frans Geerts
Molenschotsedijk 2, 5'126 Nï GÉlze
telefoon; (016ï5) 5Ë42
William Akkermans
Pastoor van tliikplein ï1, 5ï26 HD Gitze
teleÍoon: (01615) 58S1

*
*
*
*
*

ln d"it r?§nrn*r o.a,:
voon,voord Jaop van Dijk, voorzitter V.V. Gilze; , .

kenxi*making met Jan Fitters, de nieuwe trainer vcor het komende seizoen;
de Kopstoot (let op Aí-spelers!);
langs de liin bii ..... de Cï...;
nieuws van de supportersclub;
worstebrood-aktie '19 en 20 Íebruari !!

vaoBuïrQoHu
Een clubblad van onze eigen vereniging, dat is de vervulling vafi een lang gekoe*-
terde Hren§. De jeugd, seniorën en suppofiers onder 6én vtag.
lk dank de initiatieÍnemers en hoop dat de redactie overstelpt zal wordem met
wedstrijdverslagen of zo maar een leuk artikel. Zonder te weten wie de bedenkers
ïvaren van de verschillende narnen voor ons clubblad, heeÍt het bestuur

" De Voorzet "
gekozen uit een 18-tal inzendingen.
Ëe naamgever, Cees Kock, is inmiddels beloond met een yvaardebon, beschlkbaar
ge§tëld door §nze supportërsvereniging. Gees had eelÍs een hele toelichtiÍï§
bijgevoegd om te beargumenteren v§aarom iuist die naam het beste zau zijn.
Een voorzet ziet Cees als een poging om sAmgll toï positieve aÍronding van iete te
komen en hierin wordt nog eens benadrukt dat voetbal een tgamqpqrt is.
Cees, van harte geÍeliciteerd en bedankt voor ie positieve bijdragel
Een andere positíeve biidrage l«an onzé l<antine ziin, die wellictrt binnenlqort c*s
eigendonr zal ltunnen zijn. Het laatste bod van de gëmëente liikt het lrestuurr rilp
voor te leggen aan de leden op de vergadering van 18 februari 1993.
Echter, e*n kantine in eigendom is prima, doch ëen sros§ rlilucn*i i{*;i l:.*t alleen ei}

door de belangriike financiële bijdrage die vele vaÍï u I{,veren, als medë.rwerksr ict

diezelfde kantEne, Om het vete werli te verlichten ziin ;:irr::'r: :t'l+Ínra;a,fqs;s v4"
trarte we!Í<om.
ïot stot hoop ik dat het seizoën op een sportieve, sussesvolle wiize mag eindigem*
in elk geval ziin onze vaandeldragers maar juist cok endere teams op de g**d*
weg!
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wËHsïFBnoQp-aF{ït_E:
#p ïs en 2§ tebruari zullen leden van de supportersclub ook bii u {in Gitze}
aarlhellen met de vraag oï u worstebroodies-via hun wllt kopen. Oeie akïie,
v*crheen een traditis van de handhalvereniging, bevelen wii voor u$, buik *n §*ee
kas van harte aan. Bakkerij §papens staat Éorà voor de kv'íaliteig Laat onre led*n
niet voor niet$ hii u aanbellen en houdt uw po*àmonnee in de huurt !!!l

AlààààÍ, en veul plezier méé kar-na-val,
bestuur Supportersctub V.V. Gilze.

"ï Edurin Huurdeman
s Gerard de vaan, Hans van veen, §veline vermeer en Marco

llt/aegemakera
Danny Hapers 

:

Jerry Koenraad en Niels Leyten
Jos yan Gils {d'n diejen uit dun Vaolunbraok}
Frank Vgrmeeren
Fatrick de Bruyn
Marka van Gestel, Gijs-Jan Koolo Erik van den ouureland en
Timmie van dar Veer
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iltriels van Hoek
Ad van Opstal
Ëogon Bosma
Gerrit van Beijsterveldt, Jos van Gils (die yan de Vivo)
en §hrist Klaassen
[#ike §chell
Vincent van Dongen
fijlark Laarlroven
Johan Oprinr
Hans Hessels
Joost Hops
Gerard Gerrits
t{ard Louws
§ioerd cle Jong
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prgal|ioatiqi
bsstuur
akt.cie.

akl.cie.
bestuur
jeugdcie.
supp.*lub
ieugdcie.
supp.eluh

'r l',-

&Kïl lÍl TF I ï§:N -XIALEH D E ru
SSISffi Ëkti"nft"eit:ïEfebr.: Ledenvergadering
ï9 Íebr.: Carnavalsbal voor de ieugd

Carnavalsbal A/B jun. +selt.
&ï mrt.: Bestr.lursvergadering
*E me't.: Vergadering ieugdcomrnissle
ïË ntrt.: Kaarten met vrienden f;.V.V"
§Ë mrt.: Vergadering leiders/irainers
2S nnnt.: Kaartavond/prfjsuitreiking

!iid:' 20.00u
1S.S0u
Ë1.SCIu

2S.SOu
2S.SSu
ËS.*&u
3*.3Sn
ËS.00u

í§§EHNQEN I(OPJJ:
índien u kopii heht voor het maart-numníler ïrffm "de Voorset" verusek*n wËf *c *Ëe
uiterliik ï maart a.s. in te leveren! {biju. in de hus in de kantlne}.
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wrJ vHaufËLKOMEI{:* Paul Haagh, lltÍarar:de ES, als {v-oorlapig} rustend lid;* -lerqen van Beijstervetdt, Jachtneld 18, de longste aankoap u&n het z&
susËesvolle F*-team;È Jet Haarbosch, Hofstad 41, ter versterking van het Meisjes-taam"

xffii wensen hun veel speelgenot en een sportieye en vriendschappelijke tijd toe
hi*nen oilze vereniging!

rstlfisl zï IEBnUABI ïlnfi ls &tA&Hïl
{N'ffi.; §n verband rnet Carnaval gssn prosramrna op iàiàiOàg 20 ÍeOruari il! {A!àààf}

§§&ffi*
§u{*ísjes

ft't

#-'ï

§-1

c-Ë

D-1

#-1

ffi-a

pA.ru.nill
?7 Íebr
06 mrt
'ï 3 mrt

?7 febr
86 a'nrt
ï3 mrt

2? ïebr
06 rnrt
13 mrt

27 febr
S6 mrt
13 nnrt

27 Íebr
SS mrt
ï3 mrt

27 fehr
06 rnrt
ï3 mrt

27 febr
SS rnrt
13 mrt

27 febr
06 mrt
"l3 mrt

*7 Íebr
0§ mrt
'13 mrl

?7 Íebr
S§ mrt
13 mrt

;wE"p§ïfi"ldQ;.
ffllze 1 (vrii)
Berkdiik
Gilze ï

Gilxe 1 {vri!}
Gilae'l
Giize -í

Gilxe Ë
Noad
{iilze Ë

Gilza 1

Zig+
Qilze 1 {vrij}

Were $i
H.W.B.
Gilze 1

Gilze ?
fiilze 2
VOAB

Gilze 1

B.K"D.V,C.
Gilan 1

I'tevelc
Gilee 1

vOAs

Gilze *
DE$K
Gilze Ë

Unc Animo
Gilze 3
Were Di

Gilze "l

DE§K

Baardwijk
Broekhoyen

ïtdQ:

ï ï.0Ou
1"ï.4§x

f{oad
frilze 2
Hiel

ï,Yere Di
0ilze 1

Gilze'l
Gilze 1

Uno Ànimo

Sarto
1/1íandelb0§

'Gilze 2

R.K.D.V.C.
Gilue 1

§.\Í"G.

Gilzo ï
l{eveis
Gilze 1

OESK
Gilze 2
ztGo

Gilze 3
Uno Animo
Gilze 3

"t4..30u
"14.30u

14.3Su
't3.S$u
14,3Su

14.30u
'l3.3Su

12.0$u
1't.4§u
13.SCIer

13.SOu {vrsch}
13.00u
ï?.ï§u

89.S*u
08.3CIu
09"SSu

0$.45u
ï0.§0u
0S"ï§u

'tS"&#u

0S.*§u
1§.$fiu

09.45u
1S"ffSu
1O.SSu

ta*à

È-6 {
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ï'- I *? f*hí
í;;,$ rtrc't
{ § nrr}
l§, IÉl*{

Ë? fm*r
*# n*rà
§§ mrt

#? f#br
GS mrt
ï3 ínrt

Gilze 1

§arto
Gilze 'l ' '

Gilze 3
Hilvarla
Gilze 3

Hilvaria
Ëilze 3
VOAts

11.OSu
1 ï.'i §u
1ï.$Sr.t

10.45u {vrsck}
ïï.0Su
ï0.0Su

-t 1.60u
'10"45u

1't.00u

(vervolg compeiitieprograrnma jeugd)
$arto
Gllze 'l
S.C. 't Zand

Gilze 2
Glaria U.C.
Silze 2

§*ffiY §}F: **e tijeten die bii de wedstrijden staan verrneld, ziin ingeva! van ean
rhl,iswëdstrijden aanvanssJiiden en bij uitwedstrtiden vertreKliideÍ].
*{vrsc}r} = vriendschaPPeliik.

ËQftfiFËTlTIËFffiCIGHAMMA SENIOREN 2S FEBRUAHI:
{#.ffi.: En vsrbar"cd met Carnaval geën prograrnma op zondag 21 februari !l!}

Gilze6 - Wernhout6 1O"00u
S.S. 't Zand 2 - Gilze Dames 10.00u

ffver§ge team:s gëen programrna !

ffiaa*pil*eg a§tljd avon de programma'slmededelingen die in het weekblad worden
g*palhlica*r*§" Ër kuRnen nameliik altijd wijzigingen m of aanvullingen q§. heà
prsgr&ffisïra aijn!

G&ffi r$&v, ALs§-pïocHI' ql [ 7E:
Àl* u de cpto*ht a.s. zondag bekiikt, let dan op oÍï$ F-E teum! Met alle spetsrs eíï
twee ''§cheidsr*ëhtër§" nemen wij deel am alle inwoners van Gilze duideÍilk te
rmaïqert d*t de verwachtingen van het team ho*ggespan§len zijni Na ëen iïsöëfrE{jk*
a*n§**p*period* {seizoen 1991/1998} hebben wij diï seÍeoen nog niet ééln k*er \
vertroren en ntikk*rl wii nu op de wereld-eup. Moedig de spelers aan en a§s u §"let

kqxnt rïreatrd*r&n, *aat het hun dan bliiken!

ruËH§-jws q&ru ffifr suPpoHrE§§cLuE
Wrj §*,Íicitererï c§* rruinEtaar Cees Koc[<, Versterstraat S, Gilze van ]'larte met ete
v*rklexifltg van de fi&am van het clubblad van V.V. &ilxe, tt46 1,rq1s--t3'7Ët".

Xrln rnaending w*erd sekozen uit de inzenders van fls nïeíiisliike namen. [":* wamr#*-
b*rt vam f S&,* is reeds verzilverd bii bakkerii Waegerm*:kers" Nog een s.Nake*Ë§ke
et*r* e*rr de f*mi§àe K*ctq !!
Kaar"§*m is: d* kar:tfine: Vriidag 2S maart a.s.; inschriiven vanaÍ ZCI"CI0u, ë*rïrËrev]G
ËS.S*al. *6* wr*jd*g 'í.g. nnaart a.§. is ër weer de verbroederÍngs*v*nd n'ret d*
vrlends*t vegï ffi\FV. ffiit om de Kapper Naalden Trefee, eal die in Gilze htilvem ??
WIj Ë*e&S*fi hern weE naar Gilze gëbrëcht, na dë kaartavond in Hi!*n. §ie jutr§Ë* h*st
kmmrters *r§ #*§ïk *r*an: vol is vsl, dus kom *p tijd a§s u mee wËÍt d*en. MËasr *e
g*ard*n n*g*E bfijft:
" Gexe*ÉdÍ6r#si# is trH#FF "

*E -

Viola
Gilze 2
OnsVios r' '
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..i ..:. {vervolg "nieuws van de supportersëlub")
§errie ën Arnold EM{ihren inrGilze, voor de B en C ieugd van V.V. Gilze, met hurï
voetbalcliníc van Vuetbal,lnternational. Wannëer?........
§t[ ëprll 1§§3 van l&.S$utot "l§.O0uur. 

:

Ft*teer dus deze datum, wij komen hierop nog terug. De leirlers van de B en *
teams kriigen vafi sfis straks liistèn dÍe ureer ingevuld ingelev.e1d moeten wordeÍÏ
voor deelnarne
&lvast vee! sp-mrtplezier met deze voetbalprofeten. En natuurlijk is iedereen welkorn
op f*et sportpark hÍj deze vaetbalhappening.
Leden van de supporterscluho die graag een potie. uritriex ';c*tf":.el!c* tegen de
supporters van ËVV: dat kan op 24 april a"s. orfi 'N4.00uru,'. Let op het briefie dËt #
lateríndebuskrijgt.lnIeyerenbiideseCÍetari§,.JUIartijnH+nvers.
Ën na deze wedstr*jd is het de bedoeling,om. gezetrlig na te praten mët het eën erx
ander erbij.

Tot riens, bestuur §.C"V.V. Gilze

U kllnt nog lid wcrden van onzë club!

F.S.-2
Denk aan onze worstebroodaktie op 1S en 20 februari a,s. Laat ons niet tevengeefs
bii u aanbellen, uiteindelijk zijn wij én u prima Se§teld:
wij meer in kas em u een smakelijk tussendoortie!

LANGS DE LIJ[,] ts|J"........ de C1-.... ]: ;

Zaterdag 23 ianuarË beaocht ik de wedstriid Gilze-Nemelaer. Ik was enÍgszins te laat
(ca. 10 rnin.) doch dat overkomt meer mensen blijl«baar want mede-leider (dit is
geën woördspëling) Tonio Utíouters kwam pas in de 2e helft opdagen.
Onder leiding van coach Cees Kock trad met vertrouwen dit duel tegemoet, mede
gelet op de uitslag van de heen-wed$triid, 2-4 in het voordeel van Gilze.
De basis-opstelling was als votgt

i .:.

: Ylncent van Donaen
Koqs WirlÍen

Dick Boere. Corné Voermans Àrian Mariiniss-en
Bqlgpn Bqsma Eaan van oq Edwin Huybsn

Reserve: Mark *ffi.§g§ygÍ§ 
EonmyÀËreaE Arian Eoqsqrs

Àfgemeld: KoeR Meys

\dVellicltt dat er sprake is geweest yan tevgel vertrouwen.want Nemelaer was in
haast alle duels in de eerste helft nët, iets Íeller, agressiever. CIveri§ren§, enige
egressiviteit zat echter. wel in het,. epel van Arjan Boogers, reeds in de 2e minu{"It
van de wedstrlid kreeg hij een "S:minuten*§traÍ" opgelegd uvegëns onnodig aantgk-
ken van de tegenstander. Hoewel,er enige kansjes vcaren voor Daan van Os {naast}
en Honnië varn den Braak (ziinet) was het toch Nemelaer dat uit een l«opbal na eem
vriJe trap O-1 ap het scorebord kon schriiven.
Vrij snet kwam rnen zelfs op 0-2 nadat Koos Wirken voetballend probeerde uit te
rrerdedigen, doch hij verloor de bal in een due[, kwam daarbii zelf ten val en werr!
niet ge$eund door medespelers; deze "§tonden erbÍj en keken ernaar."...". Gilze
tru*rd wakker gesclrud, Rcnnie vd Braak probeerde het wel dech het bleeÍ 0-t

*f-



{vervolg "langs de liin bii"...de C1}
vrftfiríïa men wisselde van speelhelft. Cees Kock gaf in de rust nog enige *arnwi;xËm-
'#efi' Híees aiin jongens nflg eens op de Ícuten en gaÍ aan dat men Íe!§er #e cje*l§
rm*sst cpaoeken. Om$at men de wind nu ook mee zou hebhen, moesï er *etk Ë'c"ï*#r
geschoten worden. Hoewel de tegenstander nu een sterker collectieÍ had d** Ëri c*
*ersls wedstriid, zou het onnodig ziin hiervan te verliezen.
&ilze had deee instructies blijkbaar goed in de oren geknoopt want Íïe e#ffi sËerk
heg*n kan Arjan Boogers al snel 1-* aan laten tekenen. Oat l.Iemelaer de*nr:* a;it
e*ffi c&uíïter 1-3 kon seoren, deerde deze Gilze niet. Men kreeg enk*le ksn*e* r,ia
sanv*erder Daan van Os {na goed doorcetten schoot hii op de lat} en Ko*s Lffirkeqs
{r'let over nadat Arjan §oogers vanaf links de bal breed had gelegd in het iff rneÉ*r-
getsi*cl). trulet nCIg ftïintig minuten ie gaan werden door Cees Kock enkele v*rscËrr.*i-
aríng*n daorgevoerd: laatste man Kooe Wirken sehoof door naar het msd#egtwe§#,
#san van Os naar de spits en Ronny vd Braak verhuisde naar het linkermi#derrvet*
í"?r:xdat Edwin Huyben de plaats van KCIos moest ouernemen. Dit gaÍ al vri! snel eea,l
p{}sitieÍ resultaat te zien. ],Iadat Eaan van Os gewend uyas aan zi;n nieuvrr* pssilie
t*k*nde hij aelÍ 2-3 aan. Kaas Wirtcen volgde eijn voorheeld: 3-3. Onduidetijk wes
*v*ffi ïvaar§m 4-3 werd aÍE+keurd, maar opníeuw Daan van Os bepaalda deann* Se
stamd na e§n mooie uitval op 4-3. Arjan Boogers mikte tenslotte keurig Im de
kruising en daarmee werd de eindstand 5-3 in het uoordeel van Gilze. Gelet a*k op
het doelpunt-verlCIop kan niet anders geeegd worden dat mede CIp t(arakter Giïzs
sle w*dstriid winnend kon afsluiten. Jengens proÍiciat en ga zo door! {&e$*efd
wmrdt dan de 2e helft..."...).

p_LKOP§iTOOT
glk líd wordt in staat gesteld het reilen en zeilen van onze vereniging aan de kaak te'stellen. l**à ft.lerg
xeer kritisch zijn maar uiteraard ook positief"
** inzendingen urorden op anonieme basis geplaatst en door de red*ctie zal de nasm niet v*ryd*sl
priisgegeven zonder toestemming van de ineender. Overigens behoudt de redactie zich het rseltt vsor
ineelrdingen te r,veigeren indien deze naar perssnen op een onbehoorliike manier bekriti*eren.
íteageren op ingezonden copy kan ook. Leden die zich aangesproken voelen kunnen op dle cra*ler
kritiek weorspreken öÍ on_dqlstrepen.

{33}n esssng e n .§ q o L § e a
&ls reactie op de KCIFstoot uit nr. 1 eijn wii vAn mening dat misschien mi*t asse
rnuEeliikheden van propaganda rn.b.t" ds trimloop zijn gebruitít. Een pers**m§ijk
tueri*hïje naar de pupillen van CInze V.V. Gilzs zou hierbij een rnogetijki'r*i# esj*
gew**st" Eehl*r, urii :ijn ook van mening dat deelnarne aan aktiviteiten n*oit geheel

{vervolg "de Kopstoot"-'l} ,.

r,or-:r rekening van de comrnissie kan komen, zo denken wij dat Jeugdleld.srs en
Je*"tgdtrainsrs ook een positieve bijdrage zouden kunnen leyeren doer deae
Ëresperï i*ngens en meisles aan te sp*reft Grïr; mee te doen. VoCIr sr*t h€tr*fË
#**Ërcarsre van iunioreÍr en senioren ziin wi! nCIg?t teleurgesteld doordat a*j, *p 'fi
*;:k*le uitzcndering na, in 't gsheel niet k*ramen opdagen. ïerwijl alle *!ffim§!*i#er*
ri.r'n.v. een affiche persoonlijk op de hoogte ziln genrabfrt waarbí.i tevens eait k*rt
í:enicht was gevoegd. Tevens wàren affiches opgeplakt op ramen in de [i,anrri]e= r*
íeet puhlikaliebord, in de kleedlokalera. En sp de mededelingenbalk wrer#'#*k
aagrdacht gegeven aan de trimloop. Wij zijn dan ook van mening dat iunÍr,rcr: *i"r
**r:Ícren nauw*liiks heïer geinïormeerd en opgeroepen kunnen word*n. W;j vsrs
#Ë3§* kant, hopen dat door deze reactie hij 'n"volgende gelegenileid SE #eeÉclsff?e
w*m óénieder uast konnt te staan.

*L-
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&Ë KQp§tsCIï i2)
&!s tc***hEt;.ltr.rtr varï *rtre Al-feugd valt het rnij reg*lmatig op dat aij in *ta*t risr"*
**"1 lr*::sl leuke prestati*s en goede uitslagen neer te eetàsn. Daarentegen steïien ai§
ra:ij cc§; reg*lmatig te!*ur door sle*hte §{edstíijde* te spelen. Uitslag*n tegen ïager
§eFlaatste teams laten dit ook averduidelijk blijken. t-l*t lijkt me dan o*k nroge!§Ë<
*m dezellde inzet dis t*gen topploegen ten toon Eespreid wordt, o*k tege* sie
aqn" "rnindere" ploegen te latën zien. Denhalve zoudsn lullle onk enkele wedstrij*-
punten meer kunnen hebben op dit moment. lllïaar manrïen, rn*t *** be*tje goed*
wril en iets moer inzet moeï het mogeliik zijn om alsncs hCI\ísn de graurrue mldden-
n:oot uit te stiigen. Alvast sueess jongens...:"....'n toe*ehsuïyer.

ï § vras n aan.......een nior-lid:
Hoe oud bent u?
5§ jaar.
llllelke werkzaamheden heht u buiten llet voetbal?
&ry scfioenfabrtek Jocfiie.
ïflíelke hobby's naast het vCIetbal?
gefialve vakantieÍtrinderen eigenliik niet, iir ben berotsn ya§? hel voeíbaÍlen.
Wat zijn uw fayorietg.t,v" programma's?
§tudio §part en aktualiteiten-programmd s-
Van welk sCIort eten houdt u het meest?
Aclt ik eet waÍ de pot scfiafi, inaar vooral Haltand*e pot.
Van welke soort muziek houdt u?
froc!< and Rall.
ïÀíie uindt u de meest vervelende persoorï op deae aardbol?
minister Erinkman-
illoe bent u bij de V.V. Gilze terechtgekomen?
Smdat ie vroeger pas met 12 iaar lid kon truord§n van snre W Gitzs hen ik
tot die tiid lid geweest van de gymclub.
In welk elftal speelt u of hebl u gespeetd?
Alle elftallen, van laag naar hoag én terug..,.".
Voora! als achterltoed*speler, maar op tiid naar voren aís er €§írs d* **u§* in
moest!
Welke Íuncties heett u biniren onze vereniging?
Jeugdleider 81"
Eent u t*vreden CIver het Íunctioneren van onzs vereniging en wat zcu at

eventueei anders willen zien?
Éíef §esÍusr zou ínoeten "verjongeil en kordaíere Seslíssíngen n*ffisn.
Van welke elub na-ast'Gilze bent u supporter?
Ajax natuurlijk.
!§ordt Gilze 1 karnpioen?
Ja en dat is hoog tijd en *ef is' iet* waar fi$éÍ 6rls* acfifer mcsf stfi#n,
trCIuwens wij h*ren in de derde *iasse tfiuis.

Lauis van Trier.
ïYilt u nsg ergens op terugkomen? :

lvee.

*]

{}

1S.

! t.

"!Ë.

ï3"

ï4"

t§.



ï 5 vraaa*ffi &esï ......een ieuqdsmeler:
1. F{oe oud ben je?

'i6 iaar.
2. '.Op,welke school zit ie en in welke klas/groep? ,, :

Itrrere*Ía' Lycrlw m: Hav*4.
3. .. -ln,weíËE team speel je? : i, :

E-|.
4. :Welke hobby's heb ie naast het voetbal? , : , :

Eig*nl§jk riefs, n*u ja,,. bijvullen míss*fiien......
5. Wat uÉj* iouu* favoriete t"v. prsgramrma'§?

Sfudio §port.
6. Van wsllr söort ëtën houdt iii het meest?

ËÍnneesu Í rites e n " h ap kl ard'-snaclís.
;f . Van welke soort muziek houdt jij?

Hous*muziek.
8, Wie poetst iouw voetbalschoenen?

ll*zetf.
9. Wie is de leulrste thuis bij iullie?

AIs iÍr fiiër'ons pd zau zëggéfi weet ilr niet hpe miin moeder zöu rëàgsrÉrï,
dus hou fiet maar op anze kat.

10. lffaarCIrn heb jo voor het vpetballen gekozen?
Omdat het fiier haast de enige tear*sporl was die firii aansprak

1ï. Wie eiln iouw grote voorbeelden van de bekende voethallers?

Ajax.
13. Worden jultie kampioen?

Ho*we[ 2e op de rangliist defik ik van wef ('sleehfd' S punten achtersta*d].
'tÍan anze leiders moeten wij alt$d po§itieï blijven dem#er"f

ï4. Ën de laatste: hoe is jouw naarn?
F*ter !l,íaas.

1§. Wil ië nog iets anders zeggen?
Ja, ik wil graag de groeten doen aan Louis Bouman en #*s wij met orm Íears
(speíers en leiders) een hart*tikke leuke groëp fiebben.

l&8, uvAï -Eu uCIE ts .tAl{ FIïTER$? . ,

Hoeurel daar zeker gezien de prsstaties geen aanleiding toe is, zal aan het einds
van dit eeizoen onzë hcoÍdtrainer Frans Hermans het dienstverband met V.V. Ë*Ëze

beëlndigen. Àan het eind van dit seizoen zal ook in "de Voorzet* hieraan rulm
aandacht worden besteedt. Om echter alvast te wennan aan de nieuwe ínëíÏI
hebhen uuÍi een aantal vragen aan hem gesteld:

01. l-loe oucl ben ie?
pn l& ben geborén ap I *ktaber 'Í9§§, 36 iaar dus.

02. Waar ben je gehoren, getögën en woon je nu?
,, lk Ssr? H/af je noemt een ecfiÍe 'WaspÍkkef, geboren, getogÉn ëfi r'à#Sr

sfeed* woonacfitig.
03. Een je vrseser ook een aktieÍ voetballer gëweëst e* hii welke club(s)?

,, Mr§rz aktíg]ve carriàre begon op 7-iarige /É,f.fiijd bij v"v. H{aspík "AIs fF'
iarig* rnaakÍe i* m$n debuut in het eersÍe elttal, toen nog uitkoffiende in d*
dsfffe &Ias Kftjt/Ë. Op ?t-jaríge leeft$d nam ik atscheid van de aktieve wed*trijds

-E-



04"

05.

06.

07.

0s.

(vervolg interview Jan F!??r:rs!
port. Gedwongen omdat de cursus Oefenmeester-ll teveel tijd in beslag íraffi.
Op twee jaar fr.V.V.C. (Dongen) en twes jaar White Boys (Wa*pik) nà ben ílr
v.v" Waspik trouw gafrteven. fre positie waar ik nagenoeg att$d ttelb gespeeld
was centrurnspit*, soÍ??§ aanvaltende centrale middenveÍ§*r.
Welke ochoolopleiding(en) heb ie gevolgd?
>, Na de lagere schaol heb ik mijn Atheneur*diploma geftaaíd op fiet trr"
Mallercollege Íë Waalwiik. Via avondstudies fieb ik d*arna eëí, aa{ïtal
diplom§s gefiaiald op fiet gebied van boelrhouden en informe{íca. Momentee§
ben ik als produktiemanager werkzaam bij Fundia Wetband {e fiaamsdonks-
veër. Wii handelen en preíabriceren betonijzer en vérw€rken dit op pruje*ten
in fiet géïréle land.
Heb ie naast het voetballen ook nog andere hobby's? Welke?
>, Naast vaetbat rs Íennis mijn andere hobby. tn de zoífierff§a,anden Sen rk
veelvuldig aktief en speel dan aak tournooien in de categorie D7.'*Winters
speel ik mét vrienden Ix per week indsor-tsnnis. Daarnaasf ,eés ik graag.
ïegenwoordig géén boeken maar attes wat er gepubticeerd wordt aver
voetbal. De spartpagints van diverse dagbladen, Vaethal lnternational e# de
vakbladen voor trainers, zaal§ "de OetenmeesÍef' eí, "de Vaetbaltrainel'
worden uitgepluisd en verzameld.
Ben je getrouwd en heb ie kinderen?
,' Orrs gezin bestaat, behalve miizelf, uit mijn vrouw finy {3*jr}, docfiter
Nienke {ïAir} en zaon $ven (6i4.
Hoe ksm ie erbii {!} trainer te worden? ïlíat vras de aanlelding?

", Tiidens mijn aktieve carrière ben il« vele iaren aanvoerd*r gsweëst en had
daardoar vaak een directer contact rnet de trainer, Je ieert je wat meer in z$n
positÍe te verplaafsen lk derrk dat toen m$n interesse al is opgewel$. Direcle
aanlelding was de vraag van ïom §mÍÍs (ex-NAC en F§HJ, de toenmaÍige
jeugdcoördinator bij v.v. Waspik, om jewgdtrainer te worden. Ëk was toen 27
iaar en speÍer van ket eerste elftal. Na een jaar pioniere*, gebaseerd op
eigen eruaringen ben ik de cursus Oefenmeesler-llÍ gaan volgen, evenals de
cursus recreati*sportbider-A. Voor beide behaatde ik eum laude fiet
diploma" De docent Oëteírmeester-lll, Ton Carton, nu assrbtent bii fií.4#,
adviseerde mii door té gaan met de cur$u§ Oetenmeesfsr-fÍ. Daarna fieb ik
nog de applÍcatiecursus Trainer-Coach-ll gevolgd. Mijn trainersbevoegdfieid
reÍkt nu tlm 2e klas KNVB.
Welke clubs (nivo/klasse) heb je voor Gilze onder je hoede gehad en welke
resultaten heb je daarmee bereikt?
>> Via de eerderganoemde ïon Cartan werd ik na 4 jaar ieugdtrainer hij v.V.
Waspik, trainer van de interregionale A-jeugd van frKTlf1d, Met veel plexier
kiik ik terug op deze periode. Belangrijk was voor mij om eruaring op të doan
in een "grotë' vereniging en fiet geleerde in praktiik te brëngen. §ailtant dstaií
is dat iR taen de opvolger was van de bti frKTPl/ zeer succesvo/le en gewaar-
deerde Frans Hermans. ln de eampetitie eindigden we sÍeeds ln de kap van
de rangt$st {4*3e en §e} en 2x winnaar bij een groot meerdaags intërnati*
naal taurnaoi zorgden éruoor dat men bii RKTW uÍÍsfeíreE:# t* spreken wë§
over mijn functioneren. Na drie leerzame iaren wilde ik "hogeroS'. fre v"w.

Jong Brabant uit Eerkel-Ënschot, uitkomende in de derde kla* KNVB wer§
miin volgende uitdaging. Het eerste jaar vertiep uitstelren{ son derde ptaat§
plus een beslissingswedstrljd vaar het periodekampioenscfiap, welke heíaas
werd verloren, was fiet resultaat. Het tweede jaar volgde degradatie na ëën

?o
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ivervalg-Z intervl*w "3an Fitters)
'krankzínni§l campetitieverioop* Àla een drarnxffs*fp sfe*Érfs sfas'f l§e,,p*n wi§

v*ortdurgnd achter de fei{en aan en konder? Sr*ei? aersíuffímg bewerkste§íi-
g*x" ln ëen naeompeltitie mogsÍer 4 pl&egsfi urfrrt*"#*n r*rfe, eís §erde van
oqderen gei§indigd, moe.sf degrade,ren {raar d* 4* &fas §{fdHtr §i* sndanks
fiet {eít dat deze vier pl*egen geëindigd waï€n m*t &? p*rr:$err wít 2,§ *arcdslrii-
den!! Qndanks de sleckte positi* Hr*s fief àesf{rur vax ,§ong ffra$anf unxnisrn
in haar oordeel om m$n *ontrac* te rerlengen Wi§n §*rde *ontractiaar,
srn;f&*rrp:.#*#p rn d* 4e kías KNVfi d ,urde "§íscltrf,#' fmf fraff-n*verm$er. §íecfife
res,uítaten als .gev*íE yan fief vertreh va{? en&eie S*srb-speíers #n s€#
*ír**rr.* golf noapÍe fieí §esf#ui, íof vsCIr§iidig ingri§pelr,. ftred."' fiieraan
b*ste*dde fieÍ íVieurqrsbíàd **k e*n artik*| 7S rrru" §##§)"

SS" lioe ben ie triteindeliik bii Gilxe terecht gekomen; fceb j* zelï g*sclliciteerd of
ben j* gevraagd e.d,?
o* 8*ar de assisf*nt*trainer t{an y.v. Jangt8.r*banf sErErd .r# geítpf #*f Frars
*§errnans weg zea gaan bíj v.v. Gríre. Telsfo,ní§c;§? ffs& rËr rSearna gesoíÍÍ*n
f*erd waarna Ík werd witgen*digd voor eem ges,rreff rffef fief volfallige
bestaur.

f fi. Vonr welke duur ben ie als trainer aarugesteld?
F> Wij ziin een yerbsnËenfs aangssasn Nrosr *é* §*ar m*f de íruf*nÍis a,lar:

&eíde par{iien orn e#ïr largcre peri*de §affi§n fe }veffffe§,
"t"Í" Wat zij jouw ambiti*s met cns eerste elftal; heb je e*n bepmald doel v*&Ë

*gen?

'" Se doelsfctrIirg is; §#erl&Í .r* $oog rnogelijk *rra#rgy*m in w*íke kfas dar
*oir, met de §,eie_gIíq yafi v.v" Gitz* en fiwn &egef*i#ers" #s*ití.rsf gebruÍk i*
íeierbg tz*t woprd seÍerffe, hÍermee §edseí ik dus #!lx* ï dr &Ílse 2. #ok {t*t
woord SpotÍígf wil ik graag ondersfrsept zi*n, íre§ ts marlr*íryff de Qas"i§ uran

presfere* vsoral b$ *en teamspart zo#t$ voeíSaJ.
1*. Eijn er bepaalde afspraken gemaet<t vva*raan iii ie mo*l hau$en oÍ is er e*n

vrliheid van handelen?
*e lÍ"i princip* is er vriih*id van ftandelen, e*fit*r tr*m;effspre&smd in d* glses'f
van d* normen en waard*n zoals die gelden bi! eíf<* rsrsmfgrrg, #ws CIo§ bi§
v.v. Giize.

ïS. 1ffat zou ie ervan vinden als het bestuur inspraak z*u hebb*m ist d* opstelling
van het e!ftal?
Èà Vs*r rnry ëg§{rsÍ anacceptab*L Ëindverantwog.r#i*g en v*§Íedige àesíis-
síngrsöeiroegdheid b*horen bii de trainer, Oirerí*g me$ *egeíerd*rs efi
sventy,*el aanvoerd*rs ts daarentg.Een tranzeJfspr*&err$ ro*r n:r3.'!4, lffat is I'let grote versehil tussera de manier vaÍï vseth#llen rcr*d 1975 en nu in
1993?
,' Speíprs ziin talrtis#f, s'f#rr{er g*word*n" I*kfíe& n*ssvrf eesr sfeeds beiangt
rijker* plaats in bij de wedstrÍidërï. fre mani*,r u#rl fr*rs*í? ís *cff daid*t$k
v*r*fiderd. Aar. de o*f*mi*gen íigf een duid*Í$ke,re re#*n *a; dcefste§ling ten
gr*n§slag" §e atcep§rÉre yan fesííssfngen v*m dm,s*tusr#ss**fsÉ*r ** speÍers
onderling op ffeÍ yeíd rs beduidend minder ge*v*r#*rr" Strsf **" eEer$aef sorrïs
*rcrdt gezegd in h*t veld ís,beneden figÍ peíJ r'*r'p #* m*rretr$* nremselg#e
rr#ruRerr. Kritisch zijn mxg, maàr dan oa* CIp peff "r-r#rnpmf#' auryr* g*a:Éf.

15. Kiit« ie veel naar vsetbal,op ï"Y. en/oÍ bezoek je vm** wed*§riid*m {arna-
teurslbetaald voetbal)?
,» Zaveel ats mogelijk ís to.y" mijn gezin en m$w #eg*Irg#s vrmrà. ln principr
§rrijg ik er $e§$ genoeg van.

* (ó*



FOTO HEFA Snelservice

Kerkstraat 1O7 51 26 GB GILZE Tel: 01615 - 3922

Uw kleinbeeld kleurenÍilm
binnen 2 uur afgedrukt II
En een GRATIS film

's-woendags gesloten

I I
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Voetbalschoenen Sportschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

Van Meer Schoenen Nieuwstraat gB
Lederwaren - Sport :ï: tel. 1706 *** GILZE
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GEZAI'I EI{LIJKE
KASTELEINS EN
CAFETARIAHOUDERS

,rD€ Pomp"
,r'l Gentrum"
,r't'Genttrum"
,rAchter de Tuintjes"
,rDe Hooikar"
,rDen l{euvel"
,rG'est La"
,rD€ Kronen"
,rPub 2OOO"
,rD€ Tip"

)t 
Café-Bar* 
Café en zalen

'í Snack-bar* 
Restaurant-Sporthal* 
Café-Restaurant-Zalen* 
CaÍe-Zalen-Snackbar* 
Bar-Discotheek* 
Hotel-Restaurant* 
Bar* 
Café-Bar

verzekerin gsadviesbu rea u
roelands

Steenakkerplein 12
Gilze
tel. 01615 - 1720

Als vakmanschap u aanspreekt...

r verzekeringen
r hypotheek
r financiering

Wij kunnen u verzekeren van "maatwerk"

OnaÍhankelijk proÍessionele adviseurs voor
verzekeringen, Íinancieringen, hypotheken en
pensioenen. * lz-



UwANVR-Reis-
adviesburo heeft
gegarandeerd de
vakantie die u
zoekt. Van heel
ver weg tot dicht
bij huis.Vol avon-
tuur, rijk aan kul-
tuur,of...lekker in
de vrije natuur.

e,

mer
Hoe u ook wilt
reizen: met trein,
vliegtuig bus of
eigen auto. Let
op dit vignet.

GARANTIE VOOR EEN PRIMA VAKANTIE. pg6ÀDYIESggRO

IVIEEÈS-ÏflESSELS Bisschop de Vetplein 7A
5126 CA Gilze
Nederland
Tel. 01615 - 3Í93
Fax 01615 - 3192

REISBUREAU

EBGil-'\ruEtsEEItrBEJF

\/EMEMET.§LËNE

Nieuwstraat 73 Gilze

Tel. 01615 - 1295

VTRTTTULT
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OPEENDAG
DRINIí EGEEN

BIER
MAARDBINfrIE

GROISCH.

#
9Ë(r"f

Gespecialiseerd in Wijnen en bieren
Ook verhuur tapinstallaties

Let op onze
aanbiedingen !!

Korte Wagenstraal 21, Gilze
teleÍoon 01615 - 2432

)

I

t.

Voor een modieus kapsel ga ie naar:

r kaps

Na

Steenakkerplein 7, Gilze
teleÍoon 01615 - 5191

I
t
I

I
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VAIíMANSCHAP IS MEESTENSCHAP
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Technisch Bureau Sfzangcts 6,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 51262G Gilze
Telefoon (01615) 1456. - Telefax (0161 5) 5442

lid van de

Electrotechnische
en san itaire i nstal laties

n

nieuwbouw
en onderhoud

utiliteit en industrie

Unie van elektrotechnische
ondernemers

Vereniging van
Nederlandse
lnstallatiebedrijven

.-r§-



De Rabobank is een betrokken bank

Een bank die weet wat er speelt in de omge-

ving. Als er gesport wordt

in de buurt, dan weten

we niet alleen wat er speelt,

maar ook wie er speelt en

wie tegen wie.

We zijn van mening

dat sport een heel belangrijk

deel van de samenleving uitmaakt. Sterker no$,

we zouden ons een wereld zonder sport niet

activiteiten in de omgeving.

Niet alleen met

financiële middelen, maar ook

als het gaat om het orga-

niseren van evenementen,

geven we graag advies.

Loop eens binnen bij

de Rabobank, dan merkt u gauw genoeg hoe

betrokken we zijn. Ba[OhAn[ El

Er is'ccn
bank clic veel

aan sport doet.

à

t

voor kunnen stellen. Daarom ondersteunen

we als Rabobank met alle plezier sportieve

Rabobank. Aangenaam.


