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

a

a

a



7

" De Voorzet "
verschijnt ca. 10 x per jaar
1993 nr. 5
I mei 1993

Oprichtingsdatum:
Sportpark:

Bankrekeningnummer:
Girorekening:
§ecretaris:

Ledenadministratie /
Bedactie clubblad:

7 maart 1921
Lange ïtíagenstraat 28, Gilze
Postbus Í37, 5126 ZJ Gilze

- teleÍoon: (oï6't5) 19S3
Í t.66.09.559 (Rabobank Gilze)
437Í Í0
Frans Geerts
Molenschotsediik 2, 5126 NT Gilze
teleÍoon: (01615) 5642
William Akkermans
Pàstoor van Diikplein 11, 5í26 HD Gilze

leleÍoon: (01615) 5801

t--

ln dit nummer o.a:
'' Gilze ï kampioen:

> > de selectiespelers bedanken hun supporlers;
> > èeft verslag van de lestiviteiten;
> > uitnodiging receptie;

, > contributie automatisch belalen....
>> inlerviews met de vertrekkende trainers..,.
>b verslag van de vöetbalclinic,...
>) en nog veel rneer!

************rr*** **** ************t********* !t******* **************************** *

wrJ vEH$TELKOMFN:
t Ton de Visser, Ridderstraat 6t; na twee we&en

'rustend lid'gaÍ hii al door dat hii spetend lid
wil zijn: dat kan nog ïyat worden!* Joice Arls, Fazantendrift 40; ter versterking
van heJ meisies-team;

zodat u zich daarover geen zorgen behoeÍt te
maken! Overigens hebt u volgens de bank- en
girovoorwaarden 3O dagen na betaling de geleg-
enheid de aíschriiving ongedaan te maken" Als *
dót nog niet voldoende vertrouwen zou geven
om hieraan mee te werken"..........

È

Thans betaalt circa 50% var de leden zijn contri-
butie via een autornatische afschiijving van bank
ol giro. Het is voor u gemakkeliik en voor de
vereniging goedkoper en mindèr belastend voor
de ledenadministratie. Want voor'leden die via
zo'n acc€ptgiro hetalen moet allereerst zo'n
kaart worden vervaardigd, daama worden be-
zorgd én na ontvangst van de betaling nog eens
worden verv*erkt in de administratie. Binnenkort
zullen wij de leden die nog niet automatisch
betalen bezoeken met hÈt wiendelijk verzoek
ook hieraan hun medewerking te verlenen. Uit-
drukkelijk vermelden wij hierbij dat bii opzegging
van het lidmaatschap, ook de machtiging vervalt

HEï YYETËN WAARD:
* Algernene ledenvergadering OÈ maand.g 14

iuni a.s: t*aarbij alle senior-leden van harte
worden uitgenodiEd, aanvang 20.O0uur.* 12 en Í3 iuni wordt op de tereinen van de
Hooikar het jeugdtournooi van de buurt-
schappen georganiseerd.

* 27 juni wordt op dezelÍde terreinen de inmid^
dels traditionele zeskamp gehouden.

* Tip van de 'moeder' van ons 2e elÍtal" De ter
beschikking gestelde (linnen) sporltassen kun-
nen heel eenvoudig gewassen worden. Als
eenieder regelmatig ziin eigen tas wasl, kun-
nen wij Eoed voor de dag komen.

* 2 tlm 4 juli: Jeugdkamp A-B-C-junioren in
Nistelrode.
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Allereerst a*Íï !"r**í*j* v*craf: Het suggereert
urellícht dat er een §**i§**6r i* ontetaan, doch
hel tegendo*i i* vmn $.er*p-rs*ing! frrïen kan name-
lijk op e§k wilí*k*urËg r*-*xt:*rlt lid worden vsn
onze vereniging, d*'ch *pz*gging kan slechts
éénrneal p*r sei=*.*ír, **r-r het einde wn het
zogen*amdÈ vö*tbells&r, p*r ï iuti; Hier vosrt de
liist van leden dia steË li*§m.raatschap hebben per I
juli hebben opgeaegs:
Davy Stabet; Ír4srks van Ëestel; Hinie Kreelt
{nAC}; Jan-ïrt/illem Dam; Mendy vàn Dissetdorp;
GIjs van Ënschot; ï{ené sartetse; tritark Lsaril;
wn; Hob van Hoek; Jac íuïarinus en Hanry Je-
cobs,
Het ga iullie goed en bedankt voor de lnzett

E*11ï r*.-KA
13 mei trauwda6 h#*rly K*cks en Frans Geertc

receptie van*Í Ig.3$u in de Hooikar;
27 m*i trourvdag Anja Fa*s en ïon Oerlemang

receptie vanaf ïS.**u in de Hooikar;
2§ juni trouwdag Esthsr ?"tessels en Joost Hopc

receptie vanaf ï*.30u in Café ï Gentrum;
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pE.KOP§rgoI
{Elk lid wordt ín strast gestetd het rétten en rrlltén
yan onze vere*iging aan de kaak te stëtten. Het
mag zeeï kritistlt zgn maar uiteraard ook post
lleí
De inzondingen worder. op anonieme baglg g*
pkatst en rËoor de redeiïÍf* za{ de nasm niet
yarden priisgegeven Ë§fider toe*temming van de
ínzender. Overig*nx b*hau#t Ae reAactiiilch het
recht vaor i*zandi*6*,r *e r,veígeren indien dxe
persofien öp eéfi ori$ef***rfii&* rnanier beflrftie*
ren. í?eageren op ing*zarlden kopij tran ook.L9* día zick a*r:Er*sproken voalen kunnen op
die masier kriti*k weerspre&*n óÍ E*de§tepeni

vïYr?vrtv

"lk vind dat dlt ges*È.rr"ev*n nroet worden, hel is
een algehele geda*hte &Ínnen cnzc verenrglng.
Echter, niem*ndidudt dËt re*ht*treeks naar hèt
bestuur te uit*n, vamdaar dat deze rubriek wel-
licht uitkor*st k*n híeden" !k wil niët afles ov€r
één kam Bch*r*n, nnm*r wie de sshoen past.......
Nogmaals het ig gëere',rfl*tië" van wat dan ook,
nee het is *en gedacËtr* die (*ind**ijk eens) op
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papier staat, er urordt over gesproken, gerod-
de§d, dus vandaar.
Vele wijwí§ligers van cn ë verefiiging steken net
als het Ë:esËir*r veel wÍie tÍrid in de vereniging, de
een §,,at Ëï*er, rJe end*r .er*t minder doch dit is
mede alhe nkelijk va n d * privé-omstandigheden.
Het steekt velen echier *3at wii het bestuur zel-
den in de kantine ziesr e!*ch zo yaak de 6ang-3
zien maken nqar ds b+sÉuL'rsk*rfler.
Er zijn op sen ledenverg**§*ring al eens opln€Í-
kingen gemaakt ovËr het inmiddele b*ruchte
koelkastie, maar zonder hier cijÍers te kunnen
noemen heb ik de lndruk dat dit ka$fe regelma-
t§ moet worden biigevutd eonder dat hieroor
direc't wordt hetaald.
Begnlp mil goed, direct. lyant indirect zal rnen
met een gerust geïyeten cön§umeren vtnwege
de vele wije tiid die het bestuur steëH in onze
vereniging, maer toch..... ls er nasst het gegsvèn
dat ie een bestuurslid bent en dus verantwoorde-
lijk bent voor het goed filnc'tioneren rran onze
vereniging dan een ro groot verschil met een
andere wilwilliger? Als ons bestuur zich (meer)
zou mengen onder de leden Ín de *antine zou
het naar rniin mening eeÍï zeer positieve uilstra-
ling hehben, dcch op de eerste plaat$ xlu men
ervËren wet Ër zoal leeËt hlnnen onee club.
Zoale ik hierbov*n sl heb geschreven, zou het
ock aan te bevelen aijn om etke wijwifiiger van-
rvege te verleende werkraamheden op een gelii-
ke manler te bedanken. GaeÍ niet de €ètt {il, sp
de ander dat, maar organiseer bijvoorbeetd voor
alle wiiwilligers (suggestie) een feestavondt
En als er eena iets moet gebeuren gs dan niet
uit van "horen zeggen,, maar waag aan dë des-
betreffènde persoon oí personen wat men pre-
cies bedoeld voordat een besluit wordt geno-
men.
Nogmaals dit is niet op papier gezet om het
bestuur te tackelen', want ik heb groot respeet
voor u vanwege de vele jaren dat u de vereni-
ging al hebt geleid. ïoch zou het göed zirn, en
dat bepalen niet alleen de leden, ale er eens
nieuw bloed binnen het bestuur zou komen.
Door ruimte te maken kunt u uw ervaring delen
met de nieuwe bestuursleden en hoeft de bom
niet té barsten, want zoiets verdient u niet!
Hiermee sluit lk in deze'YcorzÉt, miin ,,kopstoot',

aÍ, met één "doel(punt!',: eeri gezonde vereni-
gÍng!"
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CONTRIBUTIE-BFDRAGEN SETZOEN :t993/1994: 
;

TifiIens de ledenvergadering van 14 april 19s2 is de voorgestelde contributieverhoging vr,*r spetende
leden goedgekeurd, te weten +1ooh in í992/1993 en +10% in 1s*31"!§*,§ m*t daarnaalt ,,,en optie om
zulks ook het seizoen daarna toe te pàssen. Dat laatste echt*r Ëfi*,i:,r: bÉijkt dat de v,:rhogi-ng ook
daadwerkeliik nodig is.

N.B. Tussen (...) staan de bedragen vermeld van het vorige scizoen.**t**ttt**i*********tt*tt*******Itt'**t*r**it**titrt*t**t*!l*****t*** **t**********t*tÍ**ilt*trtrrr**

§.C.V,V. . Gllze

Meldt u dat dan evën ën wij komen bil u langst

>>Íegels<<
Tegelleggers, §louwer§, Opruimers nan de sup.
portersclub: BËDANKT...en nog eens BEDANKT.
Voor het vele werk op €n rond het spoÍtpaÍk. Hët
zlet er keurig uit. Vele uren hebben zil gewerkt,
moe efl af en toe kapot, zo gingen zil tekeer.
Want voor het weekend van 24 en 25 april moest
het ktasr zijn vam d*ee merisen. Jullie we* mag
gezien worden *n er is al veel op jutlie werk
gèstaan. §traks nog ëen schuur- en schilder-
ploeg vormen en *arr de gebouwen werken. Doet
u ook mee?? Op die manier kunt u in een gezel-
lige sÍeer wat doen voor de club,

,@

Groeten van S"C.V.V. Gilze

Overzicht contributi€bedragen :
per rnaand

* F-pupillen f 6,10 ll 6,05)
* D/E-pupillen ,10,00 (JF 9,10)r A/B/C.iunioren t t1,50 (Jt t0,50)
r Senioren t 16,7A 0f f 5,ÍS)
r Senioren rusterÉ Í 6,@ (, 6,00)

NIEUWS VAN DE SUP.PORTER§CLUB
>> Voetbelclinlc <<
lledewerkerr en dealnemers: bedankt voor de
lnzel en het doen shgen vln deze dag. Kantin+
medewerkert bedenkt voor de gezellige en goe-
de samenwerking. Beetuur van V.V. Gilze be-
dtnkt voor de medeurerking en de koÍfie. Een
klaagnool is deze: waar waren de ouders; wii
hadden het drukker verwachl... Kom eens een
keer kiiken bii een wedstrijd oÍ aktiviteit, dat
werkt zeker stimulerend, ook voor de organisato-
ren. Tot de volgende keer mensenl

>> Foto's >> Foto's >> Folo's >> Foto's
Van de voetbalclinic ziin veel Íoto'§ gemaakt,
deze zljn bij te bestelten. De kosten bedragen
per loto t 1,25. De map met Íoto's gaat rond via
de leiders op de training, dus niet mee naar huis
neman maar via jouw leider bestellen en betalen
a,u.b. \fUij zorgen dan voor de rest, uitzoeken en
§orteren en in een envelop met iouw naam erop
geven vuij dan aÍ aan jouw teider. Dus snel be-
stèllen als iii foto's wilt hebben.

>> Kampioenschap <<
Op dezeltde manier ziin ook hiervan Íoto's bij te
bestellen en tegen dezelfde priis.
Iïii Íelieiteren via de Yoorzet nogmaals de kam-
pioenen, Trainer, Leiders en Verzorgers maer
ook het bestuur van V.V. Gilze en zeker alle
supporter§ van V.V. §ilze.

> > Nieuwe Leden < <
Ytíij heten de nieuïue leden van ha*e welkomt
\iVilt u zich ook aansluiten bij de supportersclub?

Èer halÍiaag
, 40,0s ftr 3$,Ëf]
t 60,00 fir 54,5í;)
t 69,00 (f 62,75)
t 100,00 0F 90,7§)

Í s8,00 (JÍ 36,c0)

Éqi§sr
Í $S,00 {JF 72'50)
f ,l2CI,00 '0F 109,00}
,138,00 0r 125,50)
Íà00,00 Ur Í8t,5gl
I 72,AO ff 7a00)

LÀHGS pË.]rJN BtJ .......,cil28 - EVv
ísupporters-clubq).
Hoewel Gilze t l«ampioen geworden i$, zou lret
elftal van, S.C.V.V. àitze Ular niet voor onder
hoeven doen, ro bliikt uit de onderstaande ana-
lyse van de wedstrijd.
Naasi de wiendschapsbanden die onze suppor
tersclub onderhoudt met E.V.V., bii voorkeur in
de kantine (kaartavond) wilde Ínen nu eens op
een andere manier de vrienden van EW bestrij-
den.
Omdat het leden*antal inntlddels is opgelopen
tot 106(!) was het voor de voorzifler eerr moeilij-
ke tsak hier*it sen s*lectie te maken. Uiteindoliik
werden 14 sp*lens gesel*cteerd: :

Ron Broers, yenv *gs eiln goede kwaliteiten als
keeper; Frans Herrnans vanwege zijn betrouwba-
re indruk a[s laatste man; May Gerrits en Jos vd

-3-
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\tVerí, de opkomende vleugelverdedigers; Johan
Oprins als voorstopper omdat hij het voetballen
nog niet verleerd is; Jan Broër§, als Íanatieke
middenvelder; Rini Kreeft, een,conslante' speler;
Jos §tabel, eën motor met volle inzet: Cees de
Bruyn, de bekeken voetballer als in zijn gouden
iaren; Antoon Diepstraten, als routinier onmis-
baar; ïonio t'lrouter§, rnet A doelpunten moeilijk
te behouden voor Gilze {EW?}; Louis van Trier,
moeilijk te stoppen of hij moet erbii gaan tiggen;
Louis Bouman, lijkt qua inzet veet op Jos Stabel;
Berl de 8ruyn, niet voor niets van stal gehaald,
je kunt hem op elke plaats wegzèttÈn!
Het spel ging lekker öp en neer en was ook voor
het publiek een leuke wedstriid. Dat de einduit-
slag op 2-2 bleef steken bleek een juiste verhou-
ding van de krachten weer te geven. ln elk gevat
is een dergelijke wedstriid voor herhaling vat-
baar!

Martijn Roovers

INZENDEN KOPIJ:
Oit is de laatsts uitgave vóór de vakantieperiode.
Zodra de voorbereidingen voor de nieuwe com-
petitie gaat beginnen kunt u de Voorzeties weer
in de bus verwachten!
lndien u kopij hebt voor de valgende uitgave van
"dë Voorzëf', venoeken wii u die uiterlijk I au-
gustus a.s. in te leveren!

OPZEGGING LID§AATSCHAP:
Het is altiid iammer als een tid zijn lidrnaarschap
opzegt, maar het is goed te weten voor elk lid
wat hii in zo'n geval moet doen. Overigens gaan
wii ervan uit dat je beseft dat ie een team-sport
beoeÍent, zodat een afmelding tijdens de compe-
titie vervelende gevolgen kan hebben voor het
betreÍÍende elÍtal/team. Eenmaal per iaar, uitertijk
voor 31 mei kan het lidrnaat§ohËp worden beëin-
digd, door een schrift_eliike ëfrnetdinq bij de Ie-
denadminisilatie. Dë iaar-contributie, die in twee
termijnen van elk een halÍiaar via een accèptgiro
of automatische inca*so bii u wordt aangebo,
den, ben je altijd voor een heel jaar verschul-
digd, dus ook bii een tussentijdse aÍmetding_
Àfmeldingen bij de leider atlÉén is dus niet vol-
doende. Het is achter niet meer dan normaal om
ook de leider van je opzegging op d* hoogte te
stellen.

VEB§LA§ voEïEALcLtNlc:
Breeduit heeft het al in alle dag- en weekbladen
gestaan zodat o*k de verslaggever van de Voor-
zet niet kan achterblijven: De begeleiding van de
clinic ging ijzersterk van staÉ omdat Good-otd
Tonio Wouters op tijd, naar het schijnt als één
van de cersten- a*nwezig was. De ieugdcommis-
sie is nog op zcek naar de exacte reden omdat
dit van betang zou kunnen ziin voor toekomstige
aktiviteitec waarbij tildige aanwezigheid van
Tanio gewenst is! Dan nu de clinic door Gerrie
en Arnold Miihren. Een bijzondere ervaring. Zelf
ken ik de iongens als een van de idolen uit mijn
ieugd. En *ls je nu zo dicht bii hen staat, er
eigenlijk tegen opkijkt, btiikt dar ze in feite xo
gewoon zijn en doen. Geen poespas en sympa-
tiek. Klassel Terwijl de verschillende onderdelen
werden klaargezet volgde in de bestuurskamer
een korte uitleg doCIr §errie aan met name de
leiders, Louis Bournan {Bt}, Jos Stabet {BA},
Cees Kock (CI) en Jan de Bruyn (C2). Voordat
men met de warming-up begOn gaÍ men een
demonstratie in voetbaltennis. Jan Bekkers en
Joris van Oongen beten de spits aí, gevolgd
door Jim v.d. Ouweland en Edwin Huyben. Onze
iongens gaven goed partii en konden zelÍs regel-
matig scoren. Na de eerdergenoemde warming-
up werden de vier groepen {met uitzondering
van Jurgen Faes die niet kwam opdagen) ver-
deeld over de cnderdelen:
1. Techniek en afwerken
2. Positiespel
3. Boardingvoetbal
4. Penalty's
5. §nelheidsmeting
Gerrie nam alle groËpen onder zijn hoede bij
techniek e* aÍwerken. Schitterend zoals Gerrie
de bal keer op keer klaar kon leggen voor onze
jeugdspelers. ïussen haakjes: Hans Oome*
beweerde dat hij dat ook zou kunnen; dat is
mooi meegenomen, want dan kan volgend jaar
Hans deze clinic verzorgen. Gerrie mötiveèrde dë
spelers waardoor onee senioren-keepers alles uit
de kast ffioesten halen. Een van ziin uitspraken:
"een speler maakt zijn mooiste doelpunten als hij
gëen tijd heeft". Bij de groep van Bt zagen wii
dan ook enkele schitterende goals. Arnold hield
zich bezig met hËt positiespel. Als wij zijn woor-
den moëten geloven trof hij veel kwaliteit aan
binnen de groepen maar dat onee jongens te
snelteweden ziin. Ze moeten meer seinen als ze
een bal willen hebben, meer de medespelers
r,vaarschuw*n, stimuleren en coachen. Voordat
Gerrie een dÈrnonstratie gaÍ met o.a. Edwin Huy-
ben narn Ànneke de Bruyn nog een poging het
record van gB krn p/u te verbeteren. Maar met
haar schot op het doel bereikte ze slechts een
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GEZAI'I EhI LIJKE
KASTELEINS EN
CAFETARIAHOUDERS

,rDe Pomp"
,r'l Gentrum"
,rtt"Centtrum"
,rAchter de Tuintjes"
,rDe Hooikar"
,rDen l{euvel"
,rG'est La"
,rDe Kronen"
,rPub 2OOO"
,rDe Tip"

afe-Bar

afé en zalen
nack-bar* 

Restaurant-Spofthal
'í Café-Restaurant-Zalen* 

CaÍé-Zalen-Snackbar* 
Bar-Discotheek

)k 
Hotel-Restaurant* 
Bar

)k 
Café-Bar

Yerzekeri ngsadviesbu 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.
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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 gesloten

I I

***toso

."".

O(rrqo*

Voetbalschoenen Sportschoenen
ook voor alle voetbalkleding en accessoires

Van Meer Schoenen Nieuwstraat gB
Lederwaren - Sport :;. tel. 1706 *** GIIZE

TIIIIIIIIIIIIIII
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snelheid vàn turae ën dertig km. p/u. Met de
nieuwe trainer zullen aÍspraken wordsn gemaatt
Anneke bii ecn volgende getegenheid hierop
meer te laten trainen. Bii de technische hoog-
standies draaide Gerie ziin hand er niet voor
om, om meer dan 8Sx een tennisballetie op zijn
voet te jongleren. Ook gaf hii een demonstratie
in het nemsn van penalty's en hoeweJ Barry van
Gestel hierin uiterst koel bleeÍ, liet Gerrie zien
dat een harde maar ook geplaat§te trap ook
achter het standbeen mogetiik is. Na aÍloop
gingen de deelnerners douclren en volgde hierna
de prijsuitreiking. Prijswinnaars waren:
Bl: Joost van Puijenbroek
82: Hans Huyben
Cl: Edwin Huyhen
C2: Fik van Engelen
Penal§bokaal: Barry \ran Gestel
Talent van de dag: Hans Huyben
0mhoop van de dag: Franske Theeuwes

Een uitgebreide scorelijst van elke deelnemer
bliift en§e tíjd in te zien op het pubtikatiebord in
de kentine.
Ten slotte werden de deelnemers nog in de gele-
genheid gestëld vragen te stellen. De redactie
had al een aantal wagen öpgesteld en op advies
van Gerrie en Arnold werden de wagen verdeeld
oner de groepen.

1. Hoe lano doen iullie deze aktiviteil met de
vggtbalclinic gl en heEbpq iuilie_- het ook zett
oDqesteld?
> > Dit is al het 3e jaar mët Voetbal-lnternatio-
nal. ln totaal doen wij hÈt nu al í0 iaar, voorheen
met Volendam en Super Lotto.

2. ls zoln voetbelclinic nu echt leerzaam ot
sléchts' een unieke.e

een OÍ pndere lnanieq- hieraan .een vervolq oe-
ven?
> > Hoewel 2 uur natuurliik veel tekort is, zijn
wij van mening dat het uiterst leerzaam is.
Vele onderdelen moeten gewoonweg ziin opge-
nomen in het ffainingsprogramma. Dus als ver-
eniging kun ie hieraan weldegelijk een vervolg
gèven.

3. Jullie vinden he!.btiikbaar teu&.qÍn rnet iswd
om te saan. qJogtwiiÍeld heb iL ook at een iIL
druk q.ekreqen,,.van het. voetbaltalellt in Neder-
land. Zitten daar voor de toekomst ni?uwe
CruvfÍ's ol M,iihren's in?
> > Gerrie: de keuze van de studie moet altijd
het eerst gemaakt worden. Het is jong genoeg
om pas op ie 'l2e jaar het voetbat-spelletje echt
te leren. Destiids kreeg ik al een aanbieding van

P§V maar van mijn vader mocht ik niet gaan.
> > Arnold: ook bij Ajax sneuvelen veel taten*
ten: in mijn tijd staÍtten wij rnet ï6 jongens. uit-
eindelijk bleven er daar slechts 2 van over.

4. ls het nivo bji dq ieuq{ van nu qp e,en heggL
qÍ laqer nivo.dan in iuÍlie tiid? Wat il h-et verschil
naar iouw rEgninc?
> > Gerrie: Toen was er maar één ding: voethal-
len! Nu heeÍt de jeugd meer keuee's zöats Nin-
tendo's e.d. Belangrijk is dat de jeugd ook traint
buiten de trainingsuren.

5. Hebben iullie ook indruk fr+ltrecen van
het nivo van onze B_en C ieuqd?
> > Arnold: In ds grospen van val:daag zit zeer
zeker talent verborgen. Belangrijk is dat ze de
mogelijkheden 6*ed benutten.

6. KUF ie iullie eiqen loopbaan eexs de revuq
faten passeren. _§e_gelt-ë leeÍtiid.. ziin
qonnen met voelballen. clubs enz.
> > Arnold: op mijn Ízë iaar bij Volendam, 7
iaar en daarna naar Ajax, ïwente, lpswich en
Manchester United. Vooral de laatste club sprak
mij enorm aan, Elke week voor 50.000 bezoekers
spelen gaÍ een kick. CIaarna ben ik bij Aiax terug-
gekeerd en heb ik de jeugd nog getraind.
> > Genie: lk begon één jaar eerder en via Vo-
lendam ben ik terecht gekornen bij Ajax en Sevi!-
Ia.

Op miin 33e iaar keerde ik weer terug bij Yolen-
dam en via tussenstops op mijn 3§e (HongKong)
en 36e (DS'791 stoot ik mijn betaald voetbal-
loopbaan aÍ bii Volendam. Daarna heb ik nog bii
de amateurs van Aalsmeer gevoetbald en ben ik
nog assistent-trainer geweest bij... Volendam.

7. \tVst qyas in.iu]lie car.rièrg het Foogtepqn!?
> > Gerriet mijn 7 wedstrijden tegen miin geug-
dldroom-club, Real Madrid.
> > Arnold: Het steeds weer van stal halen van
de kotter "Heen en Wesi'. Bij een eventuele pro-
motie van Volendam $tond deze kotter stëëds
pareat.

?-

8" Er z$l beslist ook ytel.een die.Jrtepunt Tiin ge-
weest.....?
> > Arnold: ïoen Nederland zich kwalificeerde
voor de 1IVK in Argentinië werden 40 spelers
geselecteerd. Omdat van de 22 overgebleven
spelers Willem van Hanegern moest aÍhaken
dacht ik een goede kans te hebben, maar niet ik
was zijn vervanger doch Dick §choenaker"
> > Gerie: Hel laatste laar bii Aiax moesten wii
een aanvoerder kiezen: Cruyfí of Keizer. lk vond
Cruylf de breste keuze want àan hem hadden wii
veel te danken en door hem verdienden wii ook
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goÈd, Helaas werd echter Piet Keizer toen aan-
voerder en bëdankte Cruyff voor Oranie.

9. llYie ziin iulliq_favoriete clubsS
> > Zowel voor Gerrie als A,rnold ziin dat AC
Milan en Barcelona. Beide spelen aanvallend
voetbal en dat is leuk voor het publiek.

10. ïlie ziin iullie tavqrigte voetballets (qeweest)?
> > Amold: CruyfÍ, Brian Hobson ën Van Basten

Basten maar ook Mattheus, tílíouters en Gerets
omdat dat met name echte karaktervoetballers
zijn.

Í1. §qje_naq ve.§l nqsr_heJ vqetballen kiiken
ftËtaal$/elnateursle.
> > Gerrier Ja, bij de amateurs want ik ben een
voorstander van gewoon, simpel voetbal. ïegen-
woordig wordt hët haast wetenschappeliik bena-
derdl

12. Qp welke qaqipr verdíenen iullie teqelwqor-
dio de kost?
> > Wii ziin in dienst van V.l. en gëven per iaar
zo'n 150 voetbalclinics door heel Nederland.
Overigens tot oktober a.s. Daarna beginnen wii
voor ons zelÍ met een sooÉgelijk programma,

13. Teqenwegl(iq lrordeí er ex!rcem hoqe trans.
Íersommen en, s_alarissen betaald._Hoe -de_nk, iii
dat zoiets zich z3l ontwikkelen in biivoorbq,ek!"
Italië?
> > Arnold: l{oewel ie er haast niët meer onder-
uit kunt kan ik mij toch wel voorstellen dat de

t4. Wist ie trouwens Gilze te ligoen oÍ heb ie dat
gp mpeten zoeken?

tegen Gilze gevoetbald met D.S.'79.

§pPPORTEBS..... 
".,..-BEIIAI{KT! 

! ! !
Zondag 25 april was een dag om nooit te veÍge-
ten. Gilze ï werd kampioen van de rte klasse F.
En hoe!! Na een zoer voorïvarende start in de
competitie stonden we, met nog een wedstrijd oÍ
zes te gaan, bovenaan de rangliist (3 punten
los). We yÍaren huizenhoog favoriet voor de titel,
maar toen kwam de ommekeer. We verloren vier

wedsriidsn op rii en stondën met nog twee wed^
strijden te gaan op nog maar een 2e plaats ach-
ter Chaam- Somrnige jangens zagen het eerlijk
gezegd niet meer zitten. Maar toen bleek de
grote waarde van snu* supporters. Ze lieten ons
in die moeilijke periode geen moment in dë
steek en steunden oí?§ nog meer dan in het
begin van het s*i;r:en. Zodoende kwamen ïrÍ€ op
gelijke hocgt* m*t thaanr, met nog één uí*d-
striid te gaen. \Se mse§tën aantreden tegen SIA
op ons eigen spertpark met ziin beroemde qras-
mat. Het v'ras eeÍï schiilerende entourage. Wii
(Gilze 't en al zijn begeleiders) willen even de
ieugd {FLAIE-side} bedanken. \tlat jullie die wed-
strijd voor ong betekend hebben, is niet te be-
schrijven. Bengaals vuurwerk, knallers, ver-
schillende kretën, names scanderen, enz. Jullie
hebben je fantastisch gedragen. We praten er
nog steeds ouer hoe geweldig jullie die dag
waren. Hët werd een dag öm nooit te verg€ten.
Bedankt FL,AIF-side. Maar natuurlijk ook de Sup-
portersclub hartstikke bedankt voor alles wat
jullie voor on$ en voor heel de vereniging ge-
daan hebben. Een mooier kado dan het kampi-
oenschap konden wij niet bedenken. Niet alleen
Gilze 1 is kampioen, maar heel de V.V. Gilze met ,

alles wat daar bij hoort"

SUPPORTËHS BEDANKT YOOR AL JULLIE
STEUN DIT SElZOEN....(we kunnen het niet vaak
genoeg herhalen); 

i

" De Champions"

1 5 vraqen aa$...-deJprtrekkgnde
hoojdtraineLfrans Heruans:

1. we §eg hii het beEin: op e manier
ben ie traine-r -qewordenJ&3rq" bef ie qevrga{S
ol heb ie iezelf aangebo{en?
> > Nou ik ben gevraagd, het bestuur van Gil;z*
hoorde dat ik wegglng bii Gudok.

2. lilelke vereniqlrlgen heb ie voo{ V.V" §ilze
qetraind?

{senioren}. Gudok was ook een vierde klasser en
daarmee heb ik 2x de 2e plaat§ behaald.

3. Ben ie uil eiqen §qweqinq qeglopt, qÍ.lriÍdq
het _Eestuuf qe_!:jl$gÍËJÍËlsgr?-
> > Uit eigen beweging. lk heb altiid ge§tëld d*t
drie jaar lang genoeE is. Op een gegeïën mo

-8-



ment raak ie namelijk aan de groep gewend en
wordt het'te wiendeliik'.

4. N.Ëaq we_lke cllrb ga ie Lu,en ryet welke amhi:
tie§3
> > lk vertrek nu naar Family-Boys, een zater-
dag-amateur 4e klasse. Op die manier wordt ik
ook eens in de gelegenheid gesteld.eens naar
miin zoon Ëdwin die bij PSV-2 speett, të gaan
kijken.

5. tloeveel iaar heb ie de selectie ond_er. ie hoede
sehad?
> > 3 jaar! Lang genoeg durs.

6. ?iin iouw verwaohlinqen die ie.tqet de spelers-
qroep.in qe$acEtsn had uitsekonnen en qeeí ie
oOrËeel eens ov-elde huidioe qrpep?
) )' Jo, zonder meer. Hoewel het eerste jaar het
moeilijkste was en ik te maken had met een
'oudere' groep kon ik gaandeweg door enkele
ionge spelers er bij te betrekken een jong team
opbouwen met enkele routiniers. Het is een zeer
positieve groep.

7. Ugr is iolrw menlnq over de ieuqd- gn senie
rèqbeoeleidinq, op technisch ën taktisch oebie{
en. hoever ,is het spelPrsqrateriaal van V.V. §ilz?
op dit terrein?
> > De begeleiding is naar miin mening goed te
noèmen en qua speters-materiaal zie ik voor een
aantal A-spelers kansen om tot de selectie door
te dringen,

8. Hoe heb ie_de samenwelhins-ieuqd/sgllioren
eryaren in $rband met_ de doorstlomino veE
iuFior {gar senior?
> > l'leel goed. Als ik een beroep wilde doen op
een ieugdspeler heb ik altiirl eerst contact gehad
met Eert de Bruyn. De iongens die eers een
keer ziin meegëgaan hebben bijna altijd meegë-
Epeeld, zeker als het wiendschappelijk was.

9" Als ie vindt. Ca! er wet mqet verandeÍen oÍ
verbeteren {zowelFinnen de ieuqd als .seniofgn-
aldelinql. wa?r denk ie dan aan?
> > Nou, aan het keeper-probleeml Dat zal op-
gelost moëten worden. Op dit moment is er geen
urgënt probleem maar op langere termijn zal er
toch aanvulling moeten komen.

10. Qeqk iii da! er Eetlo-glt-ions lalent is binnen
qnze vergniqinq dat §trak§ de §feler§ van, on§
ylaoq esclip ka n verva nS en?
> > Ja. (zie ook vraag 7)

11. -wat uas naa§t het lÍlrmpaoe,nschap.het meest
aansprekende sucses met de selgctie in iouw
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periode?

degradatie! Overigens is het yermelden waard
dat wii nu rnet 28 punten kampioen zijn gewar-
den, terwiil wij vorig jaar met 29 puntën op 3
puntën achteÍstflftd zilar geëindigd op de Ze
plaats.

12. Moaon wËi **k weten wal he-t dieptepurtt
w?s?
> > Oat wii 4 wedstrijden achter elltaar verloren.
Ooraaak hienran was waarschijnlijk de grote druk
te moetefi winnen vooÍ ëan kampioenschap.

tg. Hoe heb ie Se gÍeer binnen onze verenlqin§
ervafen en heb ic nog waardevqlfe aanbelr_eliÍ!:
oen voor_onze club?
> > Een goede sfeer en de supportersclub heeft
hiertoe zeker biigedÍagen.

tC. In de voprlaatste Waaq_heb ie de:qeleqen-
hsid, een 'k?t' uÍt te delen én igmand egn pluirn
oo_de .ho.ed_te steken. \,vie kornen dgafggor ig
aanfnelkino en kun ie dat toelichten?
> > lk heb een pluim voor Martijn Aails, het is
een kerel met een positieve instelling die veel
gedaan heeft voor het 2e elÍtal!
> > Oe kat deel ik uit aan Jan Boomaars, omdat
hij steeds probÉert als t2e man deel le nëmèn
aan onzë wedstriid. Laatst kostte het oné biina
het kampioenschap.

15. lllelhg waaq Eeb it( ve_rqeten tq Sgllery?.
> > Wie miin Íavoriete club is! I

16. Wie is io_urar favoriete..cfuba,
> > Hè Hè, Feyenoord natuurliik.

r«AÍtí PIOENSCHAI GilZE 1 :

Hierover is al veel gezegd en geschreven" On-
voorstelbaar, yrtat kunnen die jongens de cllrnax
opvoeran in zo'n eompetitie. Buiten "functie" uras
ik aanwezig lrii de laatste wedstriid tegen DlA.
Bengaals vuurwerk, knallers, vuurpiilen, aÍgesto-
ken door ieugdspelers, verènigd in onze FLAIft-
side gaf een speciaal tintie aan de hele sÍeer
rondom het veld. Op zo'n momenl wordt ie ei-
genliik jaloers dat ie niet één van de elí bent
want m*t zo'n publiek als de FLAIB-side moet ie
geïvoonwëg *en lekkere kick kriigen. Op zo'n
manier speet ie rnet twaalf man! Na aíloop van
de wedstrild (l-0 voor Gilze door een doelpunt
van Jurgen Heessels) kon er eens ílink geÍeest

*s*
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worden. Door het goede weër was er voldoende
plaats {buiten) en eate* v*}e leden na te gènie-
len met de spelers. Jxrrrrclsr dat Jef ïheeuwes er
niet bij kon zijn. ila*rorur v*nd ik h€t zeer attent
dat men met een aant*Ë spelers JeÍ in het zie-
kenhui* opzooht, vó*re§at rnefi Ínet het bestuur
en begeleiderslv*rzorg*re aanschoof voor de
koÍfietaÍel bij caÍé 't Centrum. Ondertussen arri-
veërden daar ook de supporters die nog eveil
door wilden ga*n. Een enkeling ging even naar
huis, om allerlei redenen nraar ik kan namens
alle aanwezigen vaststellen dat het bij Piet de
Jong oergezellig was. I* een ongedwongen sÍeer
is er ontaettend leuk g+feert, gekletst snz. Zeker
toen spelers en bestuur zich gingen mengen in
het teëstgÈdruis. Om een uur ol elÍ kwamen ook
de spelers van Chaam hun collega's in Gilrc
feliciteren. Over sportiviteit ge'sproken. Dat noem
ik nog eens klasse. lk hen niet,meer meegegaan
naar Pub 2000, maar Selet op de dank-adver-
tentie in het $/eekblad most het ook daar zeer
joÍel ziin toegegaan. Jongens, nogmaats profici-
at. lk ben er trots op dat ik hierbij aanwezig was!

HECEPïIE KAMPICI§N§CHA-P: 27 tr'ttt
lnaÍwiiking tot hot vorise kampioenscffi wordt
de door hel besluur aangehoden receptie niet
gehoudsn in de k*ntine doch bii caÍé 't Centrum
{Piet & Marianne de Jong}.
Vanaf 15.30u töt ï7.30u bent u als lid of betang-
stellende var harte WEL"KOÍIï! !l!!! !!!!

15 vrasëil aan....""" Bert de Bruvn. de
ieugdlrgifier dl"q-v*o.ieend iaar seen tra!-
ner meer i§:

1. We beqinngn bii- hei hegin: op rrvelke rnanier
.ben ie lratnqr oqylqJ$gt't, m.A,ïv. ben iq qevraaqd
gf hs.D ie iezelf aery§lg§eg'3
> > Gevraagd" Gabri*ls *ttendeerde rnij op de
JVï-cursus. Met enkEle andere ben ik toen op
een introduklie Ssws*st, aoals Ad vd Ouweland,
Hans van Veen, $Cil van Kollenburg, Agnes Ver-
mÉer, Lilían Kanters" H*t rias een sood test.
Gabriels zag blilkbaar ie?s in mii.

2. l'lehj§-dgs§ië§--h i e rl*q"+J qs le ld i n 
q ery q

> > De eerdergenoemde JW-cursus. Deze werd
gehouden in onze kanlinë, 2x per week, 6O uur
totaal. Van de 20 die ermee begonnen bleven er
ï5 over. Daarvan zakle er één en één had een
herexamen. Van deee cursus was Gabriels con-
tact-persoon. Hii stak graag overal zijn neus in,
hij was een ffian die Eraag iets organiseerde.
Daarnaast heb ik een EHB0-cursus gevolg, maar
dat was meer in B.B.-verband.

3. Beq ie uit eis-en Eeïueqinq qgstop!, qÍ qilde
het-bestuur een andere trainer?
> > Uit eigen beweging

4. lltlpt was de reder?

moët opstellen. Het zijn ontzettend leuke gasten
maar je moet er steeds achteraan. lffij staan rnet
de Aï nu op de 4e plaats maar teken daarbij aan
dat wij van de 2 ondërsten hebben verloren. AIs
je dan ziet dat wii in de laàtste 516 wedstriiden tS
punten hebben gehaald kun je wel slellen dat wij
onze kansen laten liggen. Ook blj de E-ieugd
heerst een zelÍde mentaliteit. De gezelligheid was
eruit. Eigenliik moet het zo zijn dat de toppen
van de tenen los zitlen, er moet vreugde in het
spel zitten.

5. Hoeveel taar het ie dg ieusd q4der ie hoede
§ehad?
> > 6 seizoenen.

6. Ziin iqurry ve+ifiachtinqeo die ie met deieuqd in
sedachten had gitqekomen?

ruimschoots gehaald.

7. Wat is iquw meninq-ovef de ieuqdbeqeleidln§
9p tec-hni*h.*en*tal(tigqh qebied e! hoever ip
onze ieuqd op diï terrein?
> > De D-jeugd heeft een stijgende liin; je zier
bijvoorbeeld al dat ue een betera trap hebben
dan in het verleden. Bij de B- en C-jeugd zie ie
eën aantal spelers die vlot meekunnen. De hege-
leiding is goed, in elk geval vanaÍ de D. Over de
E en F jeugd kan ik geen oordeel geven orndat
ik clie zolden zie voetballen.

a. ïoe heb je de qaryrenwerhins ieuqd/qeniqreï
ervaren in verband de doorstromino van
iutllof naar senior?
> > Goed, er is altijd overleg geweett. De be-
tretfende spelers werden goed doorgesproken ert
bekeken werd of ze capabel waren, Overigens
heb ik de, jaugdspelers vaak moetefl stirnuleren
om te proeven aan het 'grote werk'. lk vind daÉ

ee er al iets van lereR als zë 'slechts' op de bank
zitten.

-l o-
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UwANVR-Reis-
adviesburo heeft
gegarandeerd de
vakantie die u
zoekt. Van heel
ver weg tot dicht
bii huisVol avon-
tuur, rijk aan kul-
tuur,of... lekker in
de vrije natuur.
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mer r.
Hoe u ook wilt
reizen: met trein,
vliegtuig bus of
eigen auto. Let
op dit vignet.
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9. Als ie vindt Cat er w3t moet rrerandgres -oJ
veqetereF {binnën de ièuqd-aÍdelino}. waat denk
ie d-an aan?
> > Materiaal: Er zijn te weinig doelen met een
echt net. De jongens moeten kunnen scorèn.,
Ook een goede bal is belangriik. Nou had ik het
geluk ook gebruik te kunnen maken,van goede
balÍer omdat ik de selectiekeepers trainde. Daar-.
naast vind ik dat er meer aandacht'moet ziin
voor de lagere teams, dat zijn ook leden en op
den duur heb je ook die spelers nodig.

10. Denk iii dat er qenoeq iono talent is iinnen
ome verenioino dat strakg ons vlaogeschip kan
verteqenwoordioen op..de huíd!Íle (oJ hoopre)
klasse?
> ) JÍ, het zit er aan te komen. Ze vechten
sfrroor §rant ik heb er veak op gehrmerd dat ie
wn goede huize moet komen om de fonge spe-
lors van de huidige sèlectie te verdringen.

It. wat ,uras h?t nul-esr qar§prekerrde stlccpi
met de Al in iou,g periode?
Dat wii in de bekerstrijd msil g-, wonnen van
VOAB, terwijl in de competitle tn dat laar met
l0-0 verloren rran datzelÍde team. Yan die verlies-
partil had ik een heuse aÍÍàrte btadziide geÍnaakt
in mijn plahboek. Orndat de fongens dit tevoren
hadden gezien weren ze optimaal gemotiveerd.

12. ,Moqqn wii ook weten $rat hct lieptepunt
urs?
> > Nou die heb ik e§enlijk niet gehad.

13. ls er eiqenliit( een ieuqdota[? Zoia. !yat,bq-
helst dat en zo nee. is het 4an niet verstandiq
dat er zoiets opqesteld wordt en wat zou dat
moeten bëvatten?
) ) Jà, voor de A,B,C en D-ieugd. ln het begin
werden ook dezelÍde trainingen gegeven, bijv. te
week dribbelen, 2è week schieten enz. Per
maand werd er dan geëvalueerd. In Íriite zou een
hooldtrainer een (haalbare) liin uit moeten zetten
middels een zogënaamd trainingsjaarplan. Voor
de E- en F-jeugd moet ie iots dergelíiks nog niet
opzetten. Die moeten eerst maar eens op alle
plaetsen spelen, voor, actrter, keepen enz. Laat

1$. ïVqlke vraao heb ik veroeten te stellen?
> > Hoe lang ik zelf gevoethald heb!

Í6. Wil ieiÈ'eigen waaq even beantwoorde!3
> > VanaÍ l6e tlm 26e iaar in het Ie elltal. Ove-
rigens speekle ilt miin Íe wedstriid al op miin
14s, nog wël tegen RAC. lk was toen de vervan-
ger van Jan Moelands en de wedstriid verloren
we met 3-1,'lk kon eenvoudig weg niet bii de lat!
Overigens heeÍl Eart Cornelissen mil uit het te
gespeeld. Op miin advies (ik was zo zeker van
miin zaak??!!) mocht Bart een eantal wedstrijden
keepen, rruant ik vond dat hif ook een kans moest
hebben. Hij'bleel dus staan. VanaÍ 26 - 29 iaar
heb ik in het 2e gespeeld, deeb ale voetballer en
deels als keeper. Vanaí miin 30ë speeHe ik in
het 3e. Toen ik tB laar was kwam NOAD (toen
trog een betàaHe clubl) naar mijn preetaties
kilken. Ordat ilt toen geblesseerd wee, stond
Johan Ansems (Pijs) in de goal. Uitgerekend
h€m oamen zé mee naar Tilburg. Daar heeft hil 1

iaar onder de ht gestsan.

AKï|V|TEIïEN-I(ALEI{PEF: ,

meI
tS VeteÍanen-tournooi
l7 Vergadering jeugdcommissie {2O.O0u)
20 Familietournooi
f 3 Damesvoetbaltournooi
24 Vergadering jeugdteiders/tra ineÍ§ (2O. 3Ou)
29 Heceptie "de Champions'

iuni:
06 Fietstocht
07 Bestuursvergadering (20.00u)

jsli
05 Bestuursvergadering (20.00u)

auqustys:
02 Bestuursvergadering (20.00u)
28 Jeugdtournooi

ze plezier {veel scoren} mahen met hét voetbal-.; '29 Jeugdtournooi
tpel. Op die manier kunnen ze als ze wat ouder
zijn een'aígewogen' keueé maken.

í4. BliiÍ iq na,gst hel lidmaatschao pok gg Een
andere ma nier verhonden {a n _onze v.ereniq inq?-
> > lk zou graag leider van een team bÍijven,
het maakt mii niet zoveel uit yan welk elftal. ln
elk geval op de zaterdagmiddag, zodat het een::i.l
teem is van A,B,C oÍ D'ieugd.

,]'
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Een tgluablik op de bekerur.edqtriiden
uandeAl iunioren,
(door Bert de Bruyn)
De eerste wodstrijd in de bekenonde was tegen
het in de A top uitkomende §arto. Het eerste
kwartier in deze wedstrijd $ras voor §arto, maar
zii kregen geen reële scoringskansen, omdat wii
hen stërk tegemoet traden. Daarna kregen wij
het betere spel. ln de 23ë minuut resulteerde dat
in een l-0 vooroprong door een doelpunt van
§joerd de Jong. ïot de rust bleef atles onveran-
derd. De tweede helÍt startte §arto een stuk aan-
vallender. ln de 2Oe minuut van de tweede helÍt
kwam de terechte geliikmaker I-1. De vred§triid
werd toen open, aan beide ziiden kansën, maar
Jorit van Dongen en Werner van Engelen ssoor-
den 2-t en 3-1. Broekhoven wss onze tqeede
teqën§laod§,r, daar hadden we in de competitie
van verloren mst 2-0. Dus we kwamen beslagen
ten iis. Het resuttaàt dat er in de 3e minuut ge-
scoord werd door Koen Heesbeen, Joost van
Puyenbroek maakte binnen het eercte kwartier 2-'
0 uit een mooie voorzet van Joris. Door het st-
echt wegwerken van de bal ontstond er een
penalty, hët urerd 2-1. ln de 15e minuut van de
tweede helít scoordë Vtlerner van Engalen met
het hooÍd, uit een voorzet van $ioerd, 3-Í. Hans
scoorde
tl-t uit twee korte en één-twee combinaties en
een dieptepass. De derde bekerronde was tégën
de A top $l$C uit Waalwijk. Dat was ëen span-
nende wedstrijd, om een teËm uit te'schakelen in
de A top, moet ie zelf goed in je schoenen staan"
De wedstrijd ging gelijk op, voetballechnisch
vyargn u1e beter, maar \IVSC compenseerde dit
mét een fysieke kracht. ln de 23e minuut werdèn
we afgestopt door ruw spel van de tegenstander,
Dat resulteerde in een tegendoelpunt 0-1. Door
hEt niet bewegen bii inworpen en wiie trappen
hadden we te weinig wiie posities. l/Ve gingen
mèt &.1 sland ruston. Yt/e hadden in de rustpau-
ze goed door gesproken hoe we gingen voetbal-
len. ln de achterhoede man op man, Jurgen v/d
Braak in de spits. De tegenstander kreeg geen
kans meer. Uit een vriie trap van Jurgen uuesten-
berg scoorde Joost in de kruising t-1. En uit een
hoekschop van Joris, ecoorde Jurgen v/d Braak
met het hoold bii de ëerste paal 2-1. De kwartÍ!:
nale speelde we tegën Uno Animo uit Loon op
Zand dat bovenaan in de A top staat. ltYii hebben
het wel moeiliik gÉmaakt voor Uno Animo, wanl
pas in de §0e minuut verloren we de partii. Met
èen eerste helÍt waarin het verschil echt niet te
zien was oÍ ï een A Í ol een A top was. De eer-
ste mooie kans was voor ïtlerner, die wegdraaide
bii ziin tegenstander ën oog in oog mÈt de doel-
màn vas Uno Animo stond en rnet ziin linkervcet

naast schoot. De tweede mooie kans was voor

Mike. Uit eèn voorzet van Joris van Dongen
wilde Mike in de vlucht inschietèn, maar de bal
kaatst Van eijn vöet af en ging net naast de paal.
De derds kans was voor Joris. Uit de kluts kwam
de bal hii Joris die er niet op rekend*, zijn scËrct
werd geblokt door de íaatst rnarï van Uno Animo.
De vierde kans was vocr Jurgen v/d Braak die
maar net naast het doel schoot. Door goed kee-
perswerk van Dennis ïimmermans gingen we d*
ruststand in met 0-o. Tiidens de tuueede helft
speelde Uno Animo wel beter, maar wij kregen
de beste kansen. Jurgen v/v Braak scsordë t-0,
uit een wiie trap van links, liep hii goed door,
niemand verwachte dat hij nog bij de bal kon, hii
kopte de bal voor de uitlopende keeper door.
Omdat op het middenveld simpel balverlies gele-
den werd en de voorstoppper en laatste man te
laat reageerden werd de stand 1-1. ln dè 90e
minuut scoorde Uno Animo uit een hoekschop,
door 't slëcht wegwerken van de bal. ln de $Se
minuut was er een kans voor open doel, maar
die werd naast gekopt. Het was een leuke en
spannende pot voetbal. De ploeg had er keihard
voor geknokt. De taleurstelling wa§ groot, want
de deur en de reclamebordefi moe§ten het ont-
gelden, in de kleedkamer gingen alle hoofdert
omlaag, bii één man niet {Dennis) die rnoest
afgekoeld-worden met het restant uit de waler-
zak! Ee dqel§!§lling hebben we bereikt, in de
kompetitie boven de middenmoot en de kwart:
Íinale voor de beker. Met nog driB töernooien en
een ieugdkamp in Ni§telröde sluiten wii het sei-
zoen '92-'93 at.

EËNALïYBO}(AAL:
Op zaterdag I mei jl. werd voor de ieugd de
str'rid om de'penaltybokaal' georganiseerd.
Het was bij elke calegorie eèn spannende striirl
en leuk orn naar te kijken!
Hier volgen de winnaars:
* F-pupillen: Bas Vermeulen
* E-pupillen: ïmmy van der Veer
* D-pupillen: Maarten van Kuyk
t C-iunioren: Edwin l'luyben
* B-junioren: Maurits Oerlemans
* A-iunioren: Joost van Fuyenbroek
* Meisies: Farn Boere
* Jeugdleiders/lrainers: Jan Oprins
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!'ITIJ EELICITEREN IN:
MEI:
3 Joris van Dongen
3 Johan Henderson
4 Charly Bastiaansen
6 Ad van Bezouw

Adriaan van Engelen
Hans Harnels
Willem van Kollenburg

I Jan Diepstraten
Johan van Ënschot
ïim Janssen

I I Mark GraaÍmans
ï2 Tjitte Ploegstra
13 Wim de la Chambre

Bas Cornelissen
Nancy Kanters

14 Nick Arts
Jos §meekens
Erik Timmerman§

17 Monique van Engelen
18 Danny Rijnbeek

Patrick §tringa
19 Pam Boere

Roland Gianotten
20 Rob van Alphen

Joe van Wanrooy
22 Paul vd Heyning
24 Jurgen vd Braak

Martijn Fuchten
25 Jerry Aarts

Dannis Timmermans
28 Koefi Michielsen
29 Albert Faes
3l Roel van Dommelen

s

.IUNI:
2 Jeroen Aarts

Jac Hooren
3 Jessica Maa§
5 L"aurent Appels

Cindy van Bezouw
I Jöost Appels
I Piet Broeders
Í0 Paul Denissen
1í Ton Brouwers

Christel HesEels
Piet Oprins

12 Christ Pelkmans
14 Micky Coppens
15 Albert §meekens
16 ïoine Y$eterings
17 Bart Theeuwes
19 Ad Klaassen
20 Paul Houtepen
21 Ïoine Brouwers
22 Rob Oprins
23 Kees Wirken
24 Mark Genits
25 Sandra v Beiisterveldt
27 Barry vd Ouweland

Rob vd Ouweland
28 Roel Akkermans

Ronny vd Braaf
29 Biörn Faes

JULI:
Í Hancy de la Ghambre

Mark Hermans
2 Bert de Bruyn
4 Raymond Bink
5 Jan Bekkers

Michel Dekkers
Peter Gesds

7 Jac Henderson
Guido tapré

1O Ërik Glemens
Patrick Oprins

13 Thijs van Dorst
14 Jurgen Bartelse
í5 Jack Moerkena
t7 Marcel Gerrite
t8 Hob Michielsen
19 Ëdwin Huyben

.Marl« Maris
20 Remco.Oprins
22 .Jimmy Klaassen
eS Leon $tadhouders

Patrick Stadhouders
Jeroen Stuiik

26 JefTheeuwes
Pim Vermeulen

27 Jac Broers
Koos \ffirken

28 Bas Roelands
29 Dave Graalmans
3O Jan de BruYn

David GraaÍmant
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Het seizoen kan worden afg*s[oten,
de trainer is weer afgestoten.
De nieuwe is benoemd
maar hii wordt nog níet geroetrrd.
Want met Frans werden we karwpioen,
en dat moet Jan ffiaar eerus rl,adaen.
Wii maken ons op voor de vakantíe
en geven u één garantie
De Voorzet zai sfra&s terugk#ren,
als u nieuwe kopii wilt creÈlr#n.

wri wensen al onze sponsotr§, Rek{amevsÉrdetrs,
Supporters en \eden eeFt

PRETTIGE VAKANTIË !

V.V. GÍfze.
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Technisch Bureau Sfzangez,s 6,0,

Raadhuisstraat 1 - 5126 CK Gilze - Postbus 10 - 51 26ZG Gilze
Telefoon (01615) 1456. - Telefax (0161 S) 5442

Electrotechnische
en san itaire i nstal laties

n
uti liteit en lndustrie

nleuwbouw
en onderhoud

lid van de

Unie van elektrotechnische
ondernemers

Vereniging van
Nederlandse
lnstallatiebedrijven

-r7 -



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. BtbOhmn A

Er is ccn
bank die veel

aan sport doet.

Rabobank. Aangenaam.
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