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" Se V$c,!u*t n

Yeïs*réiitrt cfi. 10 x per rEar
1993 nr. 4
I april tg93

Opriehtin6mdat-*g*r:
§portpark;

Btnkrekeni*6nsmffier:
GÍrorekening:
§scretaris:

Ledènadminietratie /
Redactie clu&hlad:

rrisert tS21
La*g* \Seg*nelraat 28, Gilzè
Pcetbus 137, 5126 Z.l Gilze,
teleÍosm: {Ë1615} 1993
{1"6S.SS.559 (Rabobank Gilze} 1'\ ' i '? ,

43?'lï0 :;.".i'
Frans §eetts
Molenschotsedilk 2, 5126 HT Gilze
teleloon: (0ï815) 5642
VÉilliam Akkermans
F*stoor van Dilkplein lt, 5Í26 HO Gilze
telefoon: {01615} 5801

ln dit nummer o.a:
>r langs de liln bij..., de E-l tegen ttÏillem 11....

'" tí9ii stellen san u voor: de a,s. nieuwe jeugdtrainer...,
>> 15 \írasail aan.....een sanior-l!d..,.
>' Hieuvvs van de supportersclub....
>' De kopgtoot.,... van een schildet?...

l'flJ fEUCrïËnE!{ t§{ ÀPBEt 19S3:
Í Arnö Aarts en Barry §tabel
3 Eik van Ëngelen
I Stach AaÍts
l0 Bens Klaassen
1Í HelwÍn Clemene en Huub Clemens
í3 Han Ciemens, Gart-Jan Wil**rnse en Ulian Kenters
15 Cees van 8*zouw, $tephan van Dongen en Esther Hegsels
16 Johan Mass
19 .Ian Broers (Breda), Paul van Hoek en Richard rnn Trier
22 Diek Boere en Peter van de Ouweland
23 GerrÍt Gii*brechts,.Dirk Lelis en Hanneke van Puiienbroek
24 SÍout Bops
27 Toi*e Beenhakkers en lliíilbert Mey§
29 Jonno Heyboer
30 Hein van de Boogaart

HEÏ WHIHS !q4&HD:
> > De r*#estie van de Voereet §eet op tounneet Zonder enige ktlometervergoeding overigens en slat

is ock nlet nodiE, wsnt we hliiv*n dicht bii huis. AÍhanketiik van de copy-ruimte in "de Voonzet' sal

vanaÍ de volgende editig telkens Èen coÍnmissië aan botl komen om de leden duidetiik te makem

waËrmeë men zoal bezig ie en welke taken men heelt binnen de vereniging.
> > Op zetsrdes S april 1S93 brsk Arjan Boogerr zijr sletrtelbeen in de wedetriid met Ct. \,Lii $rensesx

> > §!*Í Tï"r*ew*s is op + apnil ern*tlq geblesseerd geraakt gas ziin ribben in de wedstriid tegen aarts-

rivael 
-RgC. 

§i! het tei peree,g**il van deze looreet was de uitslag van het Ziekenhui§. nog nl*t
bekend. Sok §|ef van harte betgrsqhap
> > Er is eeil ancnierne melding op de redactie binnengekomen in verband met de uitspraken van

Peter Maas in do rubriek "ï5 weë*n aËfi,,...." Uit deze (overigent betrouwbard bron mochten wii

vernemeft dat filj niet zëlf x§n vo*i9saËsshoenan poëts, doch zijn moederl llieruit bliikt weer dat d*
wagen serieuls $BnOÍ?r&$ nn$etsft worden. Trogwens, ene wie efe tgëkoÍÍïtl

t-
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datum: aHivifgE:
§ april lÍergadering
19 àpril Vergadering
20 april Vergadering
24 april Voetbalclinic Gebrs. Miihren
?4 april Supporters Gilzs.EW
25 april Tournooi Gilze 5 en 6
30 april Koninginnedag

o.rqaEisetiel
bestuur
ieugdcommi*sie
aktiviteitencommissie
supportersclub
cupportersclub
seniorencommissie
oraniecomité

13.3Ou
13.30u
19.00u

-2-

!iig;
20,00u
20.00u
19.30u
10.00u
14.00u

09.30u

CQMPLTITIEPHQGnAMMA JEUGD: 1Q T/M-28 APnIL '1993:

{ln verband met de yoetbalclinic op 24 april a.s. is er op die dag géén
co mpetitieprogramma l)

TEAM; DATU.U; IYFLSTFIJD: TIJD:
À1 10 april Giles t - Uno Animo 14.30u

17 april llÍaspik - Gilze 1 13.15u

A-e to april
17 april
2t april

10 april
17 april

10 april
17 april
28 spril

Í0 *pril

l0 rpril

í0 april

t0 april

t0 april

10 april
17 april

10 april
17 april

ï0 april
17 april

§.C. Elthout
Desk
Gilze

voÀB
§.s.c.'55
Gike I

Gike 2

I{emelaer

§.s.c.'§5

Gilze Í

s,v.G.

§.v.G.
Viola

Gudok
Yiola

Gilze 2
Gilze 2

ïaxandrh
Gilre 3

Gilze 2
Gilze 2
lÍy.s.c.

VOAB

Gilze 1

Gilze t
s.s.c. '55

R.K.D.V.C.

Gilze

Gilze 1

0irschot V.

Gilze 2

Gilze 3
Gilze 3

Gilze't
Gilze 1

§arto
Yiola

Gilze 3
Viola

Í4.30u

12.00u
t 1.15u
t9.oou

13.00u

1O.45rr

09.30u

10.45u

10.1§u

í0.I5u
10.15u

lO.OOU

11.t$u

1t.00u
1t.00u

H-l

c-Í

Gilze
Gilze

tril)1

1

c-2

Meisi.

D-1

E-r

E-2

E-3

april
april

t0
17

F-r

F-2

F-s 10.45u
11.00u

r-Ëï oP: *De tiideru die bij de,wedstriiden staan verm€ld, zijn ingeval van een thuiswedstrijden
, aanyaÍïq.§iiiden en bii' uitwedstrijden verlÍskliiden.

*(wsch) = wiendschaPPeliik.
*Raadpleeg attijd even de programrna's/mededelingen die in het weekèlad worden
gepubliceerd. Er kunnen namelijk altiid wijzigingon in oí aanwiizigingen eÈ hët
programma zijnl
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OPEENDAG
DRINIí EGEEN

BIER
MA"TRDBIT§IíIE

GROLSCH.

d6&
9öa"r

Gespecialiseerd in Wijnen en bieren
Ook verhuur tapinstallaties

Let op onze
aanbiedingen !!

Korte Wagenstraal 21, Gilze
teleÍoon 01615 - 2432

I

I

Voor een modieus kapsel ga ie naar:

erNa
Steenakkerplein 7, Gilze
teleÍoon 0161S - 519i

I I I

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

e,

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

GARANTIE VOOR EEN PRIMA VAKANTIE. pl5ADY|ESgup

Bisschop de Vetplein 7A
5126 CA Gitze
Nederland
T€1. 01615 - 3193
Fax 01615 - 3192

IVIEEÏJS-If,ESSELS
REÏSBUREAU

EBCSL'\A/EBEtrIEAEJF

VE$eMEL8LffiFàE

Nieuwstraat 73 Gilze

Tel. 01615 - 1295

VTRlIIUI-E
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QQÍIIPËïITIEPB0QBAMILa §eul9,REN: J0 r/m ?.§ ApRIL 199_3;
Ioapril Gilze2 I,,,Audacia2 18.00u

í2 april Veerse Boys 2 - Gilze 2 14.30u
Gilze Dames - LF.B.K.C, ,O.OOu

ï8 apÍil \Uaspik Gilze l4.30u
R.A.C.Z - Gilze2 11.30u
Gilze3 Baronie6 l2.filu
lnternosl2 - e Gilze5 10.0Ou
Gilzo6 - MoerseBoyse 10.00u

Moerse Boys - Gilze Dames í0.00u
' (tijdeÍVdetum wedetrilden Gilze 3 Vm damee zijn onder voorbehodl)

25 april Gilze - DIA Í4.30u
:

Faadpleeg eltff 6ven de programma's/mededelingan dle ln het neekbbd norrlcn gcpublEe0rd. Er
kunnen nameliik altiid wijzigingen !g oÍ aanuiidgingen gÈ hot progÍimmr zilnl

YRAAG EN AANHOD:
ge*raagd: De $upportercclub V.V. Gilze heeÍt nog leden nodig die mee willon halpen bii hsl

bestraten van het pad rondom hst hooÍdveld met tÍottolíègelr. Weer nbl bang, !e z{n
niet zwaar, liggen lekker in de hand, ze hebben maklelifke atm$lÍBsn (3ott30) en eE u
er één vast hebt gehad, snakt u al weer naar de vo§ends. ïVec rnsl md ttnmelden
andeÍs beslsat de kans dat wij moeten loten wie er mee mtg helpen Gnag uw rucc'tio
{ook als u nog tegels hebt staan waarÍnea u niets meer doa} b[ Henk tnn Gestel
teleíoon 5549.

IïËZSSGI lrl§-$ LU B B tAD'de VoorzBtj'l
Dit is alweer de vierde keer dat u het clubblad van de V.V. Gilze onhmngt. Zonder onzc 'hoUen' ls hst
onmogeliik het clubblad riidig bii u te bezorgen, ryaanooÍ onze dtnk, tfie din dat efienlljlq onae
'helden':
Ad Kleaseen, Marion uan Engelen, Cees Kock, May Genits, Martlin Rooven, Toon Dlep*rrten, John
Graaímana, Jac, Clemens, Louls van Trier, Bart Cornelissen, Mark Machlellen, Antoon Fae$ Henk
van Geelel én de Pfi-post.
ln principe wordt alles buiten Gllze bezorgd via de PTT, dus ook blivoorbeekl Hulten. Dtt laetgte ll een
dure aangalegenheid. Terecht dat Jolran rnan Zon dit b[ ons hceíl aangckaart dd dfn blad voor hèm
krn norden khargelegd in de kantine zodat hii hot zell kan meènemèn. Primr zrk. lndlcn meerdre
ledan hlervrn gobrulk wlllen maken, den yernemen wii det graagt Echter,.w{ zullcn dccdr tÍrcht n
eftpor te zorgon drt hst clubblad u tlFig zrt bereiken l.v.m. hel competltieprognmmt Trn rhËr: rlr
u onwhoofl geen clubbhd ontvrrlgt, udlt u dat dan swn meldsn Hl dr rudrcth?

pE KOP§TOOT
t Id EC h rngrlrlld tra Írlm rt *i rrt ln su|he n dr H t fh.ltl otq rI5 filr
r-rErFÍIE
È fua{ln Hdm op ruËtr ff $gHl :t dfr ö rffi d ö rri í5 É rfr;lm ÍÈ
HflÍttg rr Ö rEÍre. orttr.I brlpurl rh ndrdr dcll nit Ítc!! ?r ranfrm r rfinr hfil dE rr
pcur.D op rn orËclmdijke mrdcr Èotrllhmn
rurgGísÍr op i'rgÉtroÍrdaÍr copy tan ook todon de zictr eaÍrgespÍolreÍr wclen lnrnna op dr mdí lrflr urrranlctt ól
ofidgÍ§fiBgen:

"Vaak kom ik op het sportpark en kijk dan eeng nalr ons compler. Van veral geden íet het er best
aardig uit, maar als je dichterbif konrt, vatt al snel op dat het schildenflerk te wengen overlaat. Hgt liikt
wel oí de kozijnen na de plaatsing mel de nieuubouw niet meer ziin overgeschiEed. ttVearschlinlifk ie
dit een taak van de gemeente {dus achterstallig onderhoud} en zal one besluur dit hebber berproken
tiidens de onderhandélingen voor overname yan de kantine.

s-
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(venvolg kopstoot) i i
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lk hoop echter dat het geheel op heel korte termiin wordt geschilderd want nu ziet het er armetierig
uit. Dii heeft beslist een slechte uitstraliÉg op het publiek én leden die ong §poÍtpaÍ* bezoeken- Zou

het niet mooi ziin al§ er een§ ëën *sntàl mën§sn het schuurblokle en de kwast ter hand zouden

nemen? Miin inzions uou op inltiatieÍ van het be$uur zulk een kanrei (zo&e de ovemame van de

kantine een teit is) met zowel mogeliik isden moeten gebeuren. Twee doelen worden dan bereikt: ie
kweÈkt op die manier s*amhorighlid det een 'must' is voor een goede veren§ing en het gebouw

kriigt een traai uiterlijk. Daarnaast ia het gewcon nod§ voor een goed onderhoud."

NIEUWS VAN DE SUPPORTËRSCLUB
*ruUffetf: Xaarters, teOant* voor de 6 gezellige k*artavondën, in de kantlne nan Y.V. Gilze. Ën

naar de rcactleg te horen wai {edereen tevruden, met namG de pr[zenttÍel. V.V. Gilze'
bedan§ voor da koÍfie, ber-Ínedewërkeru bedankt voor de bedlening. Graag tot
oltober, dan begtnnen we weer mot kaaÉen en de ktaÍtÉr§ dle door dekte niet

aanweig fonOen ziin, urënsën wij betetrchap. Deza mensen kÍegGn uln oít en llan de
kaartërt aen íruitmand thuis hezorgd.

*TËGELli: Onze supportersclub 'timmert' letteÍlilh tËn de nreg,lfle g0rn Íond het lrcoldveld een

veltrard pid mafen met trottoirtegeta. Deze l§gen al op het lportpuk, deets gekocht

en deels gekregen. De schenke6 nog bedanH. Orrerigens hsbbsn w[ tto$ hulp nodig

op het pad te makentl lëts voör u? Bel dan 5549. Bil vooràeat onze dank.
*cuillG: zateroag 24 spril t9s3 van 10.00 tot ï3.00uur hebt u toch zsker vrijgehouden, gen&

rcerO oÈ de kàhnder oÍ notitieboekie? JA TOClll Dan kornt namelilk de Voetbtlclinic
voor de B en C speters van V.V, Gilze. tlarrna om ï4.00uur voetballen de supporters
urn Gllee en E.Y.Í,'sg uit Hilen tegen elkaaa ledereen ig welkom op deze dag en de

i : entr€e ir natuurlijk gratis. Ook houden wtl een loterii op het §portpark. U doet toch
i' :l':i " OOk meg?

''*pag4pLg: 'Dè clubparaplu's waren snel verkoeht. Wilt u ock een prraplu hebben, vul dan uw
naom, adrss en aantal in op de lifst in de kantine, ol geel even een brleÍle al aan een

vrn onzë bestuursleden. U moet nog wet even geduld hebben, llVii wach(en met de

beetelling tot het minimum aafltal voor de beslelling is bereikt.
\trÍij wensen alle zieken en geblesseerden een spoedig herslel toe. Wii kunnen nog leden gebruikon en

er is nog geen ledenstoP nodíg.

Groeten en lol zientl
S.C.V.V. Gilze

I!:AÏVIJELFTAL) INDELING NIEUU/§ SEEOEH.:

r;'' r'' '
',i \

*UtíAI-INEER GAIIK HOU EINDELIJK EENS OVER NAAR DE E.PUPILLËT{ ?'
Dit is een vrmg,'Uie regëlmatig gest€ld wordt en r{aàrvan het antwoord niet attiid even gemakkeliik te

geven l9.
öp verzcek willen wij hier toch even wat meer over wrtellen. Àllereerst gcven wii dan de officiëte

leeÍtildsgrenzën aan, die votgens het reglement van de KNVB voor het Jeugdvoetbal gelden'
* A-iunior: Ben ie als ie àp 31 juli van het lopende seizoen ï6 oÍ ï? iaar bent. r!

* ts-iunior: Ben ie ats ie op 3t iuli van het lopende seizoen lrt ol t5 iaar bent. '-

" C-iunior: Ben le als ie op 3l iuli van het lopende ssizoen Í2 of 13 jaar bent.
* D-pupil: Ben je als je op 31 iuti van het lopende seizoen l0 ol ï1 iaar bent.
* E-pupil: gen ie atsie op 3Í iuli van het lopende seizoen nog géén t0 iaar bent, mËàr minimaatr

8 iaar bent. ., ,:il ,
* F-pupil: Bàn ie als ie O ol 7 iaar bent. Als een F-pupil I jaar oud wordt, maq hij over haai dë' Ë-

pupillen.
* Meisjes: heir;e als ie op 31 iuli yqn het tcpende seizoen 13 - 14' 15 of 16 iaar bent'

Een F-pupil van § oÍ 7 iaar mag niËt Eii'Ue E-pupitlen meespelen.
Aile spetËrs in eÈri andere ktasse aan de F-riasse mogen wél in de naastgelegen hogere leefiiidsklas-

se mÉÈspelen (biiv. een D-pupil biide C-iunioren).
Deze regels ï*1ï we alliid aanhouden

-b*
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(vervolg nieuwe team-indeling)

Daarnaest hebben we als Jeugdcommissie nog een aental uÍtgangspunten, welke wri, zoveel als
mogelijk is, hanteren:

'Als een F-pupil I jaar oud wordl, mpo hii over naar de E-pupillen". Of deze F-pupil dan ook
werkelijk over gaat naar de E-pupillen wordt bekeken door de Jeugdcommissie.
Hierbij wordt o.a. gekeken naeÍ het aantal F-pupillen per team en hat aantal E-pupillen per team,
ïuet we ter beschikking hebben.

>) Als maatstaÍ geldt allifd, dat een speler in principe speelt in,die Kla§oe, die hoort bii ziln leeÍtiid.
Uitmrderingen worden gemrakl,dgor de Jeugdcommlcsle.

Bijv.: Als ér 20 F-pupillen din, waarvan er t0 speler§ 6 iaar oud zijn en l0 spelers 7 iaar oud ziin,
dan zullen we de efprige ËpuplHen bn de 7-iartge F-pupillen bit elkaar phalsen.

Dit wordt dan elke keer apart door de Jeugdcommis*ie beh-oken. Híeöii kunnen ook de
Jeugdleiders/Jeugdtrainers botrokken worden.

Ale hierover nog tragen lewn bif rpolm, ou{ers ol anderen :
Stel le vragen gerusl, b{v. vle 'De Voorzef oÍ direct aan de Jergdcommlssle rnn de lÍV GluE, te
uveten Ant, Fse§, Kapittelstraàt 17, tehtoon 2§7§.

JEUGDOmrll§§|E V.V. Glt-ZE

1,4!lÍi§ D-E LlJïtl B$..,....., de.]E-Í.....
Zaterdrg 2? maaÍt 1993, t0,4§uuÍ. Gelufk§, ik ben op tiid. De ulodstrifd die ik nu ga bezoeken moet
naar mijn mening iete epechals ziin, Gilze teedt namelÍik aen tegen niemard minder dan Willem ll
met Joep yan da Ouwelard ln hun gelederen. Vader Ad is samen mel Alexrnder Wkken Leiderltrainer
ron GiÉ E.1. Op grond hienaan tr trA nie{ nodig de fongens ts motiveren. ZoaU bokend uordt er bii
de jeugrl doorlopend gsrïi$aH mieÍ om het helemaal echt le doen lliken, geel ik hierbil de begin-
op$elllng:

ïFmy v/S V?e.r
Bob tlhhhlgan dpris uan_Bsiistwekil 4afpo AdaElr

l[gÍk tlachielsqq
K'nke Hroem Tommv Mlchielren

le wir*l: Bram van Hoerel

ln het begln was hrt eron efrrlilrn mllr na en§e mlnuten wtE cr de gercle rerleuze doelpoging van
Wilhm ll maar Timmy gd mct ern 'rilrgna' pakbal aan det hil trrrdaeg ln. goede doen was. Hoewel
llíillem tl duHeliik llst den dÍ mcn toch tet! mesr in hule hed, le lrg het'arn heil aannemen van de
brl, hd liiken/zoeken nrar dr mtdlepder, waran er (kleina) ltrnrlr rcr Gilze. Kieke liet dch
bflvooöcetd niet 'get' mll(fiï, prHe de brl aí van ztln tsgom[ndr, mtlr ondanks een slidirq kon
dlt nlst ryordsn oÍngezlt h cm doetrulil, Ook itrark was nid oldr dc tldntk nn zlin tegenspeleru,
mear het wac iammer drt een vrn dtn termgenoten een bal hqgr het lltn{o nlol goed begreep want
h[ spealde zichzelÍ ketrlg wil.
ttillem ll drong aan, rchoot rtÍr op de paal, maar de bal rolde uaor het doel hnge en kon worden
'opgenrimd'. Hoewel Joep víl Otmhtd op dat moment enigsdnr trdtkebenend in hst veld stond'
wae het juist lííillern ll dat op O.t kuram, vla Timmy glng de btl ln hd doel. Gllze kuam nog verder in
de verdrukking, Mark haalde bal zelÍr rnn de doellijn. De Gilzer{ongom votzelten zich tot het uiteÍste
maar de druk werd te groot en Willem ll kuaam uit een coÍneÍ op G2, een werkeliik scïritterend
doelpunt, boven ln de kruirlng wradoor Tlmmy kansloos was.
Vrii snel daama graep Tlmmy weer in, doch moest de bal loslaten waardoor liYillem Il uit de
terugkomende bal G,3 kon aanlekenen. De Tilburgers dachten even over Gilze heen te walsen doch
onze iongens herstelden zich rard§. Bram werd aÍ en loe gevaarlilk en Timmy groelde in de
wedstrijd. Een werkelijk pncht§e reddlng weerhield Willem ll ervan de vooroprong verder uit te
bouwen,

1-
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(verv*lg El - Y$illem ll)

Nee, het was juist GiEe dat toe kon rhan. Mrrk kon met ëen lraaie kopbal I-3 laten aantekenen
wsarfta m*n ging ru3t€n. Trainarllelder Ad wls ondanks de aclrterstand tereden. Het was naar zijn
zsg§qn lang geleden dat Gllze zo goed geapeeld had.
Ëniga r*inpunt was ds 3e goal die onnodlg weÍd ureggegeyen doordat niemard de terugspringende
bal hsd opgaruimd voordat een \ren de llíillem ll-spelers uithralde.
Toch'+rae het rrr€er ïtlillem ll dat ietr sneller da draad weor oppakte drn Gilze. Joep legide de bal goed
breed v*or een tndere Wllem ll-et uuaardoor ds *tard op l-4 kruam. Bob raakte eí en loe de bal
onn*dig kwijt door een dechte pes$ nuer Jortr gtond als làatste man eien aard§e perlfi te voetballen"
Kiske liet de kans op 2-4 voorbïgaen, dfn in:et werd door een rlan de Tilburgert nrn de lijn gehaald.
Direkt nad*t tÀÍillem ll op l-6 lÍsam, usd sen rrerltelfik rchttterends aenwl opgezol door onze
longens. Mark gaÍ een keurlge pËr! op Tonrmy die het ultargt beheerst aÍrnerkte: 2-5. ltillem ll gaÍ
nog enkele staalti$ rvëg vrn rctool-wetbrl Je zag het arn de bal.aanname, het'k[ken', geen enkele
bal werd zomaar wsggetnpt. i/lrar Tlmmy llet zich nlct gek meken Gn ïurs hiennn niet bepaald onder
de indruk. Herhaaktelilk eteHe oneo keeper dch wdlenrtelflk op. Hif precleorde het zalÍr om de bal
van de vsÈten van zfin tegoÍrrtandcÍ e, to plukken. De tlid begon te dringen, ook Joep wilde zijn
doelpunt tegen 'zijn'GlEe. Al dfn poglngen werden eclrtoÍ geblokkeerd. Met nog een p!ff mlnuten te
gaan sloeg echter de vermoeldheld toe bli onr' Glhe. Willem ll proíiteerde hleÍyan en liet de
eind*tand op 2-6 notefiEn.
De tr*ditionele penaltles rerden voor GllE€ verdlverd door Marco en Hob. Ook hierln moast Gilze ziin
meerdere in Ïllillem ll erlrennen: 4 rtnrÍrchoppen kreeg men achter de goed keepende Tlmmy.
Al rnet al hebben de in een behöoÍlflk iantel alnwledge toeschouwers een leuke wedstriid gezien.
Mede op basis van de technlak wac Willem ll sterter, doch de eerliikheH gebied te zsggon dat Gilze
met een grote wilskracht en kanHer heeft getpeeld. OnvooÍstelbaar dat dit Gllze ondëÍaan staat op
de ranglíist in zlin competitle, AB lullle zo elke resk zoudgn voelbellen, zou e6n hetëre klassering op
de rxnglijrt op ziin phale rijnl §ucc* met de wlgeÍtdè wedstifden.

tNZElrpEH KOP,L{:
Indien u kopii lrebi voor de volgelda ultgpw wn'de Voorzef', verzoeken wll u die uilarliik 24 april
a.§. in te leverenl (bllv. ln de bur in de kantlne).

llÍlJ SïEILEN AAN U Y9OR,...... dÈe.Lnieuwe ieugd-trainer:
Hii is niet verlorsn yoor oËe veren§ing mrtr mel ingang van hël niauwe seimen zrl onle ieugdtrai-
ner Bsrt de Bruyn zlin werkaamlre«ten voor de A-ieugd beëindigen. Het bë$tuur heeft een nieuwe
tr*iËer gevonden ln de persoon vtn Johan Luyten, lffie dat Is willen wij met een interview aan il
duidetíjk maken:

01, Hoa oud benle?
>> lk ben geboren op TlulÍ 1912, il $ar dwl

02. tlïíaar ben je geboren, gtilogen Bn woon ie nu?
,, ltt Oosterhout en daar Mn tk atfrld bl$ven twnën.

03. Een je woeger ook een aHieÍ noetballer gereest en bij wulke club($?
,* Vsnaí I taar örJ §.6.0. Op ïl-j*ige leeltiV wes lk genaodaatet te stappen in verWnd mët §e{r

kniebleseure (menÍscw). Oeama lub ik op 40 larige l*ffijd de dtead weer opgepdkt bii A ï/. H
n aar na een hafr jaar *cheurde l* mijn knle en kruisbanden en ben i* er maar detinitiet tn*s
gestopt.

0d. Welke schoolopleiding(enl heb fe gevo§d?

', LL§.-manteurso§cidfug en ik wertc nu htl §niP*s (Hyundai-dealer) Ín Oosterfiaut.
05. H*b ie naast het voetballen ook nog andere hobby's? llUetke?

>, Hardlopefl, ,0 tot 12 tclto/,metff; kaanen (rltrken) en Pang)vogels.
08. Ben je getrouud en heb le klnderen?

ep ,.ís, n et Jeanne en utt hebben drla klnderen: àlario (251, Anouslca (23) efl Rtcfurd {22); Mari*
en Anouska zilfl al getr.ouvrd, Eicherd nog niet en woont nog thuis,

*g-



FOTO HEFA Snelservice

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

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

's-woendags ge§loten

I I

*rwrdso

."".

OOr(re*

Voetbalschoenen Sportschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

Van Meer Schoenen Nieuwstraat gB
Lederwaren - Spon ïï_tel. í 706 *** GIIZE



GEZAIVI ENILIJKE
KASTELEINS EN
CAFETARIAHOUDERS

,rDe Pomp"
,r'l Gentrum"
,rnt"Centtrum"
,rAchter de Tuintjes"
,rDB Hooikar"
nrDen Heuvel"
,rG'est La"
,rDe Kronen"
,rPub 2OOO"
,rDe Tip"

* 
Cafe-Bar* 
Café en zalen* 
Snack-bar* 
Restaurant-Spofthal* 
Café-Restaurant-Zalen* 
CaÍé-Zalen-Snackbar* 
Bar-Discotheek

'k Hotel-Restaurant* 
Bar* 
Café-Bar

verzekeri n 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"

OnaÍhankeliik proÍessionele adviseurs voor
verzekeringen, Íinancieringen, hypotheken en
pensioenen. 

-to *
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{vervolg kennismaking nieuwe jeugdtrainer}

Hoe kom ie erbii (li trainer te worden? llVat rr*as de aanleiding?
>> Oaar ben ik gewosnweg ingorold. lk was eersï laíder van eÈn elttal nadat ik uit belangstelling
naar de taíningen ging kijken uan de l*inderen. lk was *ouwefis loch sl bezeten van de bgl maar
omdat 2 jeugdlaiders op eon cursus gingen en men yra€g of oolr il« interesse had, b*n ilr maar
mesggaan. (mei ,987).
tlÍelke cluhs (nivoiklasse) heb je yoor Gilze onder ie hoede gehad en urelke resultaten heb fe
daarmee bereikt?
," BiI OW heb lk de A en *iunioren getraind én de Dames.
Brt de senioren van §,C,O. hat 3e, ib et §e elfbl, van de zatardagiamateurs yan §.eO, het íe, 2e
en 3e elÍtaí en ds selektieireepera. Resultaten ziin moeilijk dan te goven. Bii O.V.V. w*s tpral<e
van sen klelne club waarbiJ de touwties aen elkaar moesten worden ge*noopt om de eindJaa aan
el*aar b *rtrt7en.
Hoe ben je uiteindeliik bii Gilze teÍecht gekomen; heb je zelf gesolliciteerd oÍ ben ie geweagd
e.d.?
,> lk ben gewaagd door de voorziltar, de fieer Joop van Dij*, die wellichl getipt is door Jos van
Irfanrooy en Jan Eaomaars omdat ik beida heren van woeger ken.
Vory welke duur ben le als trainer aangesteld?
,, WsÍ een Wmiin is niet getproken. Mtjn intentie is voor een lengera termiin. l* ga in elk gewl
de Al fainen en de keepers wn 8í en Cr.
tllat zii jouw ambities met ons eerste A-elÍtal; heb ie een bepaald doel voor ogen?
,, Qua kepciteiten maeten ze bovenin mee kunnsn draaien. filaar het glr:evefi moet tr.oatwns
altild djn om zo fiaog mqeliJk te eindigon.
Zijn er bepaalde afspraken gèmaakt waaraan jij ie moet houden oÍ is er een wiiheld tlan
handelen?
,r AIs het over de *t en de spelerc gaat heb ik natuurliilt de wije hand, ovuigens ln so,mel*
spraa* met Jan Oprins.
llVat zou je errran vinden als het bestuur inspraak zou hebben in de opstelling mn het eltal?
>> Nol, dat kan dus niet, maar met opbouwende kritiek zau ik geen prcblemen hebben.
Overtgms wor alles wat ik doe ts een rfien en is uillegbaar; i* zal gaen onbezoanen dtrqen
doen.
ïtat is het gflIte vercchil tussen de manier van voetballen rond 1975 eo nu in t9S3?
>, De motlvatie vaa de spolers; waeger moest je meer lcnokken om in een bep, elital te kunnen
speten, De teugd lra! er woeger meer vow over, de goode speíere niet te na gesgoken, ua,flt ie
lunl nlet elles oveÍ ë;en kam scheren.
Kljk ie veel naar voetbal op T.V. en/oÍ bezoek |e veel wedsaijden (amateurslbetaald voethal)?
,, Als q maar een gaalie is ga ik bijvoarbeeld bii NAC kijken maar biivoorbeeld ook bil de

ieugdwedstrijden. lk ben eÍgenliik meer ap fiet voetbalveld dan thuis" Miin wouw zegt wtÈl Qan§

dat lk beter mitn bd kan meenèmen naar het veíd. Dal zegt gen@g den* ik.

1 S_Vragqn aan, *,.,.!Len .-s. en!gr-!id:
1. Hoe oud bent u?

42 iaar;2. tíVelke werkzaamheden hebt u buiten het voelhsl?
TaxichaufÍeur bii Diepstr:aten, doargaano voor *chool*inderen en in de valcantieperide voor
p*soneel tnn Erice*on;

3. ,litelke hobby's heb ie naast hel voetbal?
..Kaarten en organiserm van aktiviteiten;

4. Wat ziin uw íavoriete t.v. pÍogramrna's?
Atlertei sportprqnmmd§, fiet nsme Metchlg,arend en Van Dory en lros §po*Í op zondagmiddag

5. V;n welk soorl eten houdt u het meest?
Getwne holtadse pot maaÍ oak itatiaans is niet te versmaden {noot tla,n de rdaktie: zou in
nawtging tnn gogdle voetballers oo* bestuwders van supporterclubs ltali§ Ír:etckafi);

6. Van welhe roort muziek houdt u?
Klapciek en froc* aril Boll;

*il"
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7. §9Ëe vindt u de meest vervelende persoön op deze aardbol?
Mart Smeets;

f. i{oe bent u bij de V.V. Gilze terechtgekornen?
§*or mijn yader was ik altijd al te vinden ap het Sportpark van V.V Gitze;

$" ln welk elftal speett u oÍ hebt u sespeetd?
#m Eee*ndfieídsredenen ben ik nooit in staat gën ëesÍ langere tild ak-tief msé te qpersír fr? #ër?
*È{Ëal en b*n da*rom oak niet Íang aktiel genreesÍ. Later ben ik nog íeider van Oitee c geweest;

'!0, Welka fulr&tiës heeft u binnen o$ue vëÍeniging?
*Is da *upportersdub ook'binneà' de vereniging genoemd mag worden (de redactie meent v&*
welj kun i* hier schriiven dat ik voorzitter ben van de supportersctub. Ëit wa* aÍ tang miln {**
van a*deten) ideaal. Door veel steun van Ë,V.1/;§8 hebben wii $e apricfiter*) uiteindeÍgk dit
kun n** verwez*nlii*en ;

1Í. Bent u teweden over het functionerËn vsn onze vërëniging en wat zou u eventueel ander*
willen sien?
Ocl1 ik ben nÍet orttëweden, maar fiog meer samenwerking Í{rssërÍ de commlg§es zou de
va*tbalvsreniging zeker ten gode kamen" Oaarnaaet zou hat prëW zgn als ér meer éuders na*r
de w*dsfríXden uan hun kinderen kwamen *iiken, zut*s stimulaert de speter, het tëam én de
vereniging;

I2. Van welke club naast Gitze bent u supporteÍ?
Aiax in hart an nieren, dus ie kunt wel fiagasfl dat ik een flinke kater hdd na de uitscfiakeling
door Auxerra vaor de UEFA-cup. Ajax tekt rnij zo orndsl het zíin speÍers vooral voortbrdngf uff de
eigen leugd. Ondanks de vele verkopen van topspeler* tu*t het Ajax allljd om daarna tach weer
een goed teaífl fiËer te zetten;

ï3. Wordt Gilze I kampioen?
fromme wa*g, ttstuurliik wsrden z* kampioen!!l!.... Wanneefi ln de wedstr$d tegen DIA;

,i4. Ën de laatste: hoe is uw naam?
tlcnk van Gesteí;

15. lfirilt u nëg ergens op terugkcmen ot hebt u een bepaalde waag Eemist?
Nou nee.

OPZEGGING LIDMAAT§C}IAP:
Hët is altiid iammer als ëen lid ziin lidmaatschap öpzëgt, maar het is goed te wëteÍr,voor elk lid wat hl!
in trö'n geval moet doen" OverËgens gaan wij ervan uit dat ie beseft dat je Ëen teaÍfi.sport beoefent,
zodat een afmelding tiidens de eompetitie vervelende gevolgen kan hebben voor het betreflende
elftal/team. Eenqaal per jaar, uiterlijk voor 3Í mei kan het lidmaatschap worden beëindigd, door ee*
Lchritteliike.Afmsldinq bij de ledenadrninistratie. De iaar-contributie, die in twee termijnen van elk een
halfjaar via een accëptgirc oÍ automatische incasso bif u wordt arngeboden, ben ie al,tïd vsor ëen
heel iaaf verschuldlgd, dus ook bij een tussentiidse aímelding. Afmeldingen bij de leider alléén is dus
niet voldoende. Het is echter fatsoenlijk om ook de leider van je op:egging op de hoogte te stellen.

WED$ï§ I JPVEHS"ITIG Ë N :
liíeltieht delen wij het ten overvloede mede, maar de mogelijkheid bë$teat dat een leuk verslag kam
'worden gsplaat§! in "de Vöorzët', Een leuk verslag is het lezen voor de andere leden de moeite waard.
Met name ieugdleden worden bij deze uitgenodigd een e§en verslag van de wedstrijd oi eën andere
aktiviteitoppapiertezettenenààndersdactietev€f§trekken.

NIEUWE LEïïERGHOOïTE CLUBBtnq: .i ..,,
tl9ellicht hebt u het al semerkt, de lettergrootte van dit clubblad is beduidend kleiner dan gebruikt is ilt
de vorige edities, Het is en bliiÍt uitproberen, naar de iuiste vorm en lay-out van onze "Voolzef'.
Belangrijk is dat echter wel, want een goede lettergrootte is van belang voor de leesbaarheid en
atlentiewaarde. Ook belangrijk echter zÍjn het aaffal kopii-bladen. lndien bijvoorbeeld nu de
lettergroottë gebruikt zou ziin als voorheen dan zou deze edítie 10 pagina's kopij hebben bevat,
thans dus a en dat is kostenbesparend, dus goed voor de clubkas en goed voor het milieul
Gr*ag willen wii echter weten wat u vindt van de huidige lapout en lettergroottë. [-eet het ons wetsn
zodat wii hierop (indian mogeliik) kunnen ínspelen!
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Technisch Bureau an?e2,§ 6,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 5126Z:G Gilze
Telefoon (01615) 1456. - Telefax (0161 5) 5442
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ondernemers
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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 nog,

we zouden ons een wereld zonder sport niet

voor kunnen stellen. Daarom ondersteunen

we als Rabobank met alle plezier sportieve

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. [a[O[ank A

Er is ccn
bank dic vecl

aan sPort cloct.

Rabobank. Aangenaam.
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